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Úvod  

 Většina mých kolegů, kteří přede mnou psali své diplomové, a  rigorózní práce 

na toto téma začínala s povzdechem, že trestná činnost v silniční dopravě patří 

k opomíjeným tématům. Soudě jen dle množství dostupné právní literatury bych jim 

musel dát za pravdu i dnes. Trestná činnost v silniční dopravě není předmětem 

rozsáhlých monografií či nepřeberného množství odborných článků ve vědeckých 

časopisech. Přesto lze však říci, že alespoň z pohledu společenského diskurzu se 

z trestné činnosti v silniční dopravě stala v pravém slova smyslu „res publica“. 

Statistiky dopravní nehodovosti jsou sledovaným fenoménem a jejich každoroční pokles 

je kvitován s nadšením. Také média věnují kriminalitě v  silniční dopravě velký prostor 

a vytvářejí veřejnou poptávku po holistickém řešení anomie na českých silnicích. 

 K trendu dlouhodobě klesající nehodovosti na českých silnicích však musíme 

přistupovat kriticky, neboť údaje ve statistikách jsou ovlivněny několika zásadními 

legislativními počiny. Prvním takovým počinem bylo zavedení tzv. bodového systému 

novelami č.411/2005Sb. a č. 226/2006 Sb. zákona o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých pozdějších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

č. 361/2000 Sb. (dále jen zákon o silničním provozu). Dále jím byla novela č. 274/2008 

Sb. zákona o silničním provozu, neboť od roku 2009 se v § 47 odst. 4 písm. a) výše 

zmíněného zákona stanoví, že pokud na některém ze zúčastněných vozidel včetně 

přepravovaných věcí hmotná škoda zřejmě nepřevyšuje částku 100.000  Kč, nejsou 

účastníci dopravní nehody povinni ji ohlásit policii.1 Následkem toho pak tato dopravní 

nehoda nefiguruje v policejních statistikách. 

 Dalším faktorem odrážejícím se ve statistikách nehodovosti, respektive v jejich 

následcích, je nepopiratelný technický pokrok. Vozidla jsou dnes vybavena prvky 

aktivní a pasivní ochrany, díky kterým již není dopravní nehoda apriorně fatální 

záležitostí. S tím souvisí i skutečnost, že vozový park je diametrálně odlišný od toho, 

jenž převládal na českých silnicích v devadesátých letech. Také technický stav dopravní 

infrastruktury zaznamenal výrazné zlepšení. Majíce toto na mysli při čtení policejní 

                                                 
1 Tedy pokud nejsou splněny některé další podmínky se kterými zákon spojuje povinnost nehodu ohlásit. 

Těmito podmínkami jsou usmrcení nebo zranění osoby. 
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statistiky dopravní nehodovosti pro rok 2013,2 můžeme sledovat rekordně nízký počet 

úmrtí při dopravních nehodách, konkrétně 583, což je pokles o úctyhodných 632 úmrtí 

v porovnání s rokem 1990 a 98 úmrtí v porovnání s rokem 2012. Stejně strmý pokles 

vykazují i statistiky počtu těžce a lehce zraněných osob při dopravních nehodách -

astronomických 34.421 zranění v roce 1990 oproti 25.576 zraněním v roce 2012, 

respektive 25.359 zraněním v roce 2013. Uplynulý rok 2014 sice znamenal mírné 

zvýšení v obou sledovaných statistikách, neboť na českých silnicích zemřelo 629 osob a 

zraněno bylo 26.428 osob, o alarmující zprávu se však nejedná. Klesající trend je třeba 

hodnotit s opatrností a v kontextu ambiciózních cílů vytyčených Národní strategií 

bezpečnosti silničního provozu pro období 2011-2020.3 Z výše uvedených skutečností 

vyvozuji, že trestná činnost v silniční dopravě nezažívá fukuyamovský konec dějin, a 

proto je nutné jí a jejím aspektům věnovat pozornost i nadále. V tomto vidím hlavní 

smysl a přínos této práce. 

 Jak již vyplývá z názvu, předmětem mé diplomové práce je problematika trestů 

u trestných činů v silniční dopravě. V první části obecně vymezím trestnou činnost 

v dopravě a popíši jednotlivé trestné činy a jejich skutkové podstaty. Jelikož jsou však 

skutkové podstaty fragmentovány do více hlav zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb. 

(dále jen trestní zákoník či TZ), je velice důležité provést i negativní vymezení 

trestných činů v dopravě. To bude dozajista jedním z hlavních cílů první kapitoly. 

 Ve druhé části se budu věnovat osobě pachatele. Řidičské oprávnění je dnes 

považováno téměř za součást základního vzdělání jedince, přičemž je často 

i  předpokladem k zisku zaměstnání. Navíc samotný fakt, že se nějaké formě účasti na 

silničním provozu nelze v praktickém životě vyhnout, vytváří velmi široký okruh 

potenciálních pachatelů. Zde se také budu v krátkosti věnovat i dvěma specifickým 

skupinám pachatelů, a to tzv. silničním pirátům a notorickým pachatelům trestného činu 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tyto dvě skupiny totiž, z důvodu 

zvláštní povahy svého jednání, vyžadují i zvýšenou míru individualizace trestní represe.

 Stěžejní částí této práce bude kapitola věnovaná trestům. V úvodu kapitoly 

                                                 
2 Policie ČR: Statistika nehodovosti. Ředitelství služby dopravní Policie Policejního prezidia ČR. Policie 

ČR [online]. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-

900835.aspx. 
3 BESIP. BESIP: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020 [online]. 2011 [cit. 2014-

03-11]. Dostupné z: http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/nsbsp-2011-2020-formatovani-ii.pdf. 
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popíši a zhodnotím jednotlivé teoretické přístupy k trestání pachatelů trestných činů. 

Dále se zaměřím na účel trestu, především na vzájemnou propojenost a synergický efekt 

individuální a generální prevence. V podkapitole věnující se restorativní justici 

představím přístupy, jež popisují trestné činy především jako mezilidské konflikty. 

Pokusím se navrhnout jejich případné využití u trestných činů v silniční dopravě. Dále 

popíši postup při ukládání trestů a pojmenuji specifika týkající se silniční dopravy. 

Následně pak představím systém trestů v české právní úpravě a budu se věnovat 

jednotlivým trestům. 

 Poslední a nedílnou částí je kapitola věnující se odklonům v trestním řízení. 

Jedná se o sankční opatření, která mohou sloužit jakožto procesněprávní alternativy 

k trestání.    

 Závěrem této diplomové práce pak hodnotím jednotlivé instituty a činím návrhy 

de lege ferenda. Především poukazuji na nedostatečné využití potenciálu alternativních 

trestů a na občasnou nesystematičnost jejich právní úpravy. 

1. Trestné činy v silniční dopravě 

1.1 Druhy dopravy 

 Dopravou se rozumí přemisťování osob, věcí a materiálu uskutečňované 

dopravními prostředky. Jedná se o komplexní soustavu, jejíž jednotlivé části neexistují 

izolovaně, naopak se navzájem prolínají a jsou jako celek upraveny dopravními zákony.  

Ty upravují jejich provoz a pravidla provozu. Základními typy dopravy v České 

republice jsou: železniční, letecká, vnitrozemská, námořní plavba a silniční doprava. 

 Železniční doprava je kolejová doprava provozovaná na železniční dráze a je 

upravena především v zákoně o drahách ve znění pozdějších předpisů č. 226/1994 Sb.

 Leteckou dopravu, ve smyslu civilního letectví definujeme jako letecké činnosti 

pro civilní účely. Upravuje ji jednak zákon o civilním letectví a o změně zákona č. 

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tedy zákon č. 

49/1997 Sb. a jednak předpisy o mezinárodních letech. Těmi jsou především Úmluva o 

mezinárodním civilním letectví č. 147/1949 Sb. a pravidla létání vydaná mezinárodní 

organizací civilního letectví ICAO č. 29/1957 Sb. 

 Říční dopravu lze definovat jako provozování plavby na vnitrozemských 

cestách. Těmi jsou vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat 
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plavbu. Říční doprava je upravena zejména zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě. Námořní doprava je upravena zákonem č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Podle 

§ 2 téhož zákona se jedná o „provozování námořních plavidel a rekreačních jachet na 

volném moři, ve výlučné ekonomické zóně a v souostrovních vodách, v pobřežním moři 

a na úsecích vnitrozemských vodních cest s pobřežním mořem spojených až po přístav, 

který plní funkci přístavu pro námořní lodě a pobyt námořních plavidel a rekreačních 

jachet v přístavech“. 

 Silniční doprava je druhem dopravy, který probíhá za použití dopravních 

prostředků po silnici, nebo po zpevněných cestách. Využívá se k přepravě osob 

a  nákladů. Jedná se o nejčetnější a nejnebezpečnější způsob dopravy. Silniční doprava 

je upravena již výše zmíněným zákonem o silničním provozu, dále pak zákonem 

č.  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z  provozu vozidla) 

č. 168/1999  Sb., zákonem č. 12/1997 Sb., o  bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích a zákonem č. 111/1994  Sb., o silniční dopravě. 

1.2 Trestný čin v silniční dopravě 

Trestným činem v silniční dopravě je protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně, přičemž 

objektem těchto trestných činů je bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Formální 

znaky skutkových podstat jednotlivých trestných činů jsou obsaženy v trestním 

zákoníku bez ohledu na specifika silniční dopravy.  Základním znakem trestné činnosti 

v silniční dopravě je užití dopravního prostředku pachatelem v rozporu s pravidly 

silničního provozu, které vede k ohrožení či porušení zájmu společnosti na ochraně 

života, zdraví a majetku cizích osob. Ke spáchání trestného činu pak dochází v přímé 

souvislosti se silničním provozem.  Nejčastěji pak ke spáchání takového trestného činu 

dojde při zaviněné dopravní nehodě.  Dopravní nehoda je definována v §47 odst. 1 

zákona o silničním provozu jako „událost v provozu na pozemních komunikacích, 

například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci 

a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé 

souvislosti s provozem vozidla v pohybu“. Za zaviněnou dopravní nehodu lze pak 

považovat události, které vznikly anebo byly vyvolány účastníky podílejícími se přímo 
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anebo nepřímo na silničním provozu. Vyloučeno však není ani spáchání trestného činu 

v souvislosti s nezaviněnou, objektivními okolnostmi způsobenou, dopravní nehodou (v 

tomto případě se klasicky může jednat o trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem 

motorového vozidla podle §  151  TZ). 

 Na tomto místě je také důležité zmínit, že ne každý protiprávní čin spáchaný 

v souvislosti se silniční dopravou je trestným činem. Naopak, ve většině případů se 

bude jednat o přestupek.4 Přestupky se od trestných činů odlišují především mírou 

nebezpečnosti a škodlivosti. Proto je třeba při úvaze zdali se jedná o přestupek nebo 

trestný čin postupovat podle zásady subsidiarity trestní represe obsažené v § 12 odst. 2 

TZ, tedy že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze 

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Definice přestupku obsažená 

v  §  2  odst.  1  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pak stanoví, že „přestupkem je 

zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v  tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin“. Tedy, „ustanovení 

o trestných činech jsou v poměru speciality k ustanovením o přestupcích. Ustanovení o 

přestupcích jsou v poměru subsidiarity k ustanovením o trestných činech.“5  K některým 

specifickým aspektům této problematiky se v této práci vrátím v části věnované 

trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 TZ). 

 Mezi trestné činy v dopravě řadíme především ty spáchané v nedbalostní formě 

zavinění, způsobené následky se z tohoto pohledu jeví jako náhodné a veřejností jsou 

často vnímány jako nešťastné následky dovoleného rizika.6 Úmyslné trestné činy se zde 

naopak v hojné míře nevyskytují.  

1.3 Které trestné činy lze považovat za trestné činy v dopravě? 

 Jak již bylo řečeno výše, trestní zákoník ve své zvláštní části samostatně 

neupravuje trestné činy v silniční dopravě. Jediným legislativním vodítkem k tomu, že 

trestné činy v silniční dopravě jsou specifickou skupinou trestných činů je ustanovení  

                                                 
4 Přestupky v silniční dopravě jsou upraveny v zákoně o silničním provozu v § 125c. 
5 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 

968  s. Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 535. 
6 VÁLKOVÁ, Helena, KUCHTA, Josef a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012 str. 542. 
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§ 37 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích), které stanoví, 

že: „Obvodní soud pro Prahu 2 je příslušný k řízení v trestních věcech proti pachatelům 

trestných činů spáchaných porušením právních předpisů silničního, železničního, 

leteckého a plavebního provozu a provozu podzemní dráhy, včetně trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ, v nichž by jinak byly příslušné 

podle zákona o trestním řízení soudním obvodní soudy v hlavním městě Praze“. 

V případě trestných činů v silniční dopravě se jedná o trestné činy proti životu a zdraví 

(usmrcení z nedbalosti podle § 143 TZ, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 

147 TZ, ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 TZ, neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku podle § 151 TZ) a trestné činy obecně ohrožující (obecné 

ohrožení z nedbalosti podle § 273 TZ, ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 

TZ a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti § 277 

TZ). Účelem tohoto ustanovení však není snaha poskytnout taxativní výčet trestných 

činů (nejen) v silniční dopravě (ten ostatně ani neposkytuje), ale snaha o zvýšení 

specializace soudců a státních zástupců prostřednictvím koncentrace agendy dopravních 

trestných činů na jednom určitém soudu. Dalším specifickým důvodem této úpravy je i 

skutečnost, že by v případě Prahy bylo často obtížné určit příslušnost soudu. Například 

pachatel trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky svoji trestnou činnost 

nemusí nutně omezit pouze na jeden městský obvod. Do budoucna se navíc plánuje 

zúžení této koncentrace pouze na trestné činy řidičů kolejových vozidel7 a tím i 

podstatná změna tohoto ustanovení. Obvodní soud pro Prahu 2 také nemá na základě 

tohoto ustanovení výhradní působnost v řízení o trestném činu podle § 337 TZ maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tento autor této práce považuje za typický 

trestný čin v silniční dopravě. 

 Logicky se tedy, při absenci autoritativního výčtu trestných činů v silniční 

dopravě, stává otázka jejich vypočtení předmětem interpretace. V případě extenzivního 

výkladu předmětného pojmu lze za trestné činy považovat všechny trestné činy, které 

mohou být spáchány v souvislosti se silniční dopravou. Tím by výčet trestných činů 

v silniční dopravě výrazně nabobtnal a zahrnoval by např. i trestné činy uvedené ve 

                                                 
7 Idnes.cz: Dopravní delikty budou řešit všechny soudy v Praze, plánuje ministerstvo [online]. 2013 [cit. 

2014-06-10]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/kauza-soudce-havlina-0r1-/praha-zpravy.aspx?c=A130 

226_1894402 _praha-zpravy_ab. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=52455&nr=6~2F2002&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=52455&nr=6~2F2002&rpp=15#local-content
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zvláštní části TZ v hlavě II (§ 173 TZ loupež), hlavě V (§ 205 TZ krádež, § 207 TZ 

neoprávněné užívání cizí věci, § 210 TZ pojistný podvod), hlavě VIII (§ 294 TZ 

poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti), nebo hlavě X (§ 325 TZ násilí 

proti úřední osobě, trestné činy úplatkářství obsažené v díle 3 této hlavy, § 348 TZ 

padělání a pozměnění veřejné listiny). U těchto trestných činů je dopravní prostředek 

jen hmotným předmětem útoku či nástrojem pro spáchání trestného činu. Restriktivní 

přístup naopak zvyšuje laťku pro kvalifikaci mezi trestné činy v silniční dopravě tím, že 

vyžaduje společný objekt těchto trestných činů, stejný společensky chráněný zájem. 

Tímto je zájem společnosti na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Skutkové 

podstaty jednotlivých trestných činů pak budou chránit i další celospolečenské zájmy, 

především zájem společnosti na ochraně života a zdraví, zájem na ochraně majetku a 

zájem na řádném výkonu rozhodnutí orgánů veřejné moci. Svým obsahem bude 

odpovídat trestným činům v silniční dopravě, které spadají do působnosti Obvodního 

soudu pro Prahu 2 na základě zmocnění uvedeného v § 37 zákona o soudech a soudcích. 

Ve své práci budu vycházet z restriktivně stanoveného výčtu trestných činů, 

modifikovaného o trestný čin obecného ohrožení podle § 272 TZ a již výše 

zmiňovaného maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. 

K zařazení trestného činu obecného ohrožení do výčtu trestných činů typických pro 

silniční dopravu mě vede především fenomén tzv. silničních pirátů. Na anomii, kterou 

jejich jednání na české silnice přineslo, reagoval i Nejvyšší soud ve svém judikátu 

4  Tdo  1094/2013 ze dne 13. 11. 2013, kterým výrazně ulehčil možnost aplikace této 

skutkové podstaty. I přes zařazení konkrétně ohrožovacího trestného činu obecného 

ohrožení mezi typické trestné činy v silniční dopravě mezi ně nezařazuji některé 

klasické – výsledečné trestné činy, jako je ublížení na zdraví podle § 146 TZ a těžké 

ublížení na zdraví podle § 147 TZ, ač také nejsou na silnici raritní (vybržďování, 

vytlačování ze silnice apod.).8 Jejich pachatelé často prostřednictvím těchto trestných 

činů trestají ostatní účastníky silničního provozu za jejich chování na silnici a berou tak 

                                                 
8 Viz dvě mediálně známé kauzy silničních pirátů Trpišovského a Laciny. Trpišovský byl uznán vinným 

z pokusu přečinu ublížení na zdraví, jelikož vybržďoval řidiče, o který ho těsně před tím zpomalil 

v předjížděcím pruhu na dálnici. Lacina byl uznán vinným trestným činem těžkého ublížení na zdraví, 

když březnu 2010 vytlačil z vozovky vozidlo ze stejných důvodů jako Trpišovský. Viz např. 

Pirát z D1 Lacina si definitivně odsedí 5 let, dovolání soudci odmítli MLADÁ FRONTA 

DNES.  IDNES.cz [online]. 2011 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/nejvyssi-soud-

odmitl-dovolani-pirata-z-d1-lubos-lacina-pfh-/krimi.aspx?c=A111114_131617_krimi_zep. 
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spravedlnost do vlastních rukou. Avšak ohrožení zájmu společnosti na bezpečnosti 

a  plynulosti silničního provozu je v jejich případě až sekundárním znakem, proto je 

nebudu do této práce zařazovat. 

1.4 Jednotlivé trestné činy v silniční dopravě9 

1.4.1 Usmrcení z nedbalosti § 143 TZ 

 Objektem u tohoto trestného činu je lidský život. Subjektem může být kdokoliv, 

v tomto případě kterýkoliv účastník silničního provozu. Objektivní stránkou je 

způsobení smrti z nedbalosti. Subjektivní stránka vyžaduje zavinění z nedbalosti, ať už 

vědomé či nevědomé. U nedbalosti je třeba zkoumat dvě kritéria – objektivní 

a  subjektivní, přičemž objektivní kritérium je horní mez opatrnosti, kterou je třeba 

zachovávat (kterou pachatel zachovávat měl).10 Ta je stanovena platnou právní úpravou, 

toto kritérium tedy postihuje situaci, kdy pachatel způsobí smrt jinému tím, že 

flagrantně poruší dopravní předpisy. 

  Druhou kategorií je subjektivní kritérium. Pachatel v tomto případě nedodržel 

míru opatrnosti, kterou dodržet mohl. Typickým příkladem může být dopravní nehoda 

způsobená mikrospánkem. Řidič bude trestně odpovědný, neb se předpokládá, že 

v případě únavy může zastavit či učinit jiné opatření, kterým by dopravní nehodě 

předešel. To ale platí jen, pokud jeho mikrospánek nebyl způsoben zdravotní či jinou 

anomálií, o níž nevěděl.  Objevují se i názory, že subjektivní hledisko se v praxi vůbec 

nezkoumá, neboť „zažitá praxe orgánů činných v trestním řízení tkví v tom, že již jen 

z nesprávného chování řidiče v silničním provozu vyvozují zavinění.“11 Zajímavé je 

v tomto kontextu i usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 9. 2001, sp. zn. 

3 Tz 182/2001 ke zjišťování míry opatrnosti v souvislosti se zaviněním z nedbalosti při 

dopravní nehodě, z jehož odůvodnění vyplývá, že: „Hranice okolností, které může či 

nemůže řidič předvídat, nelze dovozovat pouze hypoteticky, ale je třeba vycházet 

z objektivních okolností konkrétní dopravní situace, která může být charakterizována 

                                                 
9 Jinou kategorizaci nabízí například metodická příručka pro státní zastupitelství SL 69/2005, či 

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. 

Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 535 nebo také NOVOTNÝ, Oto., VANDUCHOVÁ, M., a 

kol. Trestní právo hmotné. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 311 s. ISBN 

978-807-3575-090. Str. 50-53. 
10 DOLENSKÝ, Adolf. Nedbalost a doprava. Právo a doprava, ročník I., 1995, č. 2, str. 2. 
11 POLCAR, Miroslav. Princip omezené důvěry v dopravě. Státní zastupitelství, ročník III, 2005, číslo 4, 

str 14. 
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celou řadou faktorů. Z hlediska zavinění z nedbalosti to pak znamená, že kromě míry 

povinné opatrnosti vyplývající z pravidel silničního provozu zde existuje i subjektivní 

vymezení, jež spočívá v míře opatrnosti, kterou je schopen řidič v konkrétním případě 

vynaložit. O zavinění z nedbalosti může jít pouze tehdy, pokud povinnost a možnost 

předvídat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem jsou dány 

současně.“ 

 Historicky se při zkoumání odpovědnosti u dopravních nehod vycházelo 

z principu nedůvěry. Ten byl ale následně překonán a nahrazen principem omezené 

důvěry. V běžné dopravní situaci se princip omezené důvěry projevuje tak, že řidič 

může u ostatních účastníků silničního provozu předpokládat dodržování dopravních 

předpisů, pokud konkrétní situace neindikuje něco jiného. Do budoucna by bylo možné 

se inspirovat ve Spolkové republice Německo, kde jsou z tohoto posuzování vyjmuty 

děti a přestárlé osoby, které nejsou schopné náročné situace v silničním provozu 

správně vnímat, pochopit a posoudit. 

 Odstavec 2  § 143 TZ stanoví jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní 

sazby porušení důležité povinnosti. Judikatura postupem času vytvořila typová porušení 

důležité povinnosti v dopravě, ale jejich výčet není taxativní, vzhledem k dynamické 

povaze judikatury. Mezi porušení důležité povinnosti dnes řadíme hlavně řízení 

motorového vozidla pod vlivem požitého alkoholu, nepřiměřeně rychlou jízdu, hlavně 

v zatáčce, jíž se vozidlo dostane do protisměru, předjíždění v místech, kde je to 

zakázáno a jiné.12 Vždy bude u konkrétního porušení povinnosti v silniční dopravě 

záležet na dané situaci a jejích aspektech. Proto není možné spatřovat porušení důležité 

povinnosti v každém porušení dopravních předpisů. Indikátorem porušení důležité 

povinnosti, může být skutečnost, že má porušení předpisů za následek nebezpečí pro 

lidské zdraví nebo život. Další okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby je 

vyjádřena v odstavci třetím, a to hrubé porušení zákonů, mimo jiné i o bezpečnosti 

dopravy. Rozdíl mezi předchozím „prostým“ porušením důležité povinnosti a hrubým 

porušením zákonů lze spatřovat především v množství a závažnosti porušených 

předpisů. Hrubým porušením zákona o bezpečnosti dopravy je tedy například způsobení 

smrtelné dopravní nehody pod vlivem požitého alkoholu řidičem bez platného 

řidičského oprávnění. Zde je důležité dokázat příčinnou souvislost mezi hrubým 

                                                 
12 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, xvi, 3632 s. Velké 

komentáře. ISBN 978-807-4004-285 str. 1507-8. 
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porušením zákona o bezpečnosti dopravy a způsobenou smrtí. Nedbalostí musí být 

zahrnuta jak způsobená smrt, tak i hrubé porušení zákona. Jedná se tedy o objektivní 

kritérium. 

1.4.2 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti § 147 TZ a ublížení na 

zdraví z nedbalosti § 148 TZ 

 Objektem je lidské zdraví, neboli fungování lidského těla a orgánů vzhledem 

k jeho ideální stavbě a procesům v něm se odehrávajícím. Subjektem může být každá 

fyzická osoba. Subjektivní stránka vyžaduje zavinění z nedbalosti. V praxi je 

vyžadováno, aby bylo nedbalostí zahrnuto jak pachatelovo porušení důležité povinnosti 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, tak i následek, tedy 

těžká újma nebo ublížení na zdraví. Tímto se tedy dostávám k objektivní stránce, což je 

způsobení těžké újmy na zdraví či ublížení na zdraví. Jedná se o trestné činy poruchové, 

předpokladem trestnosti je porucha na zdraví jedné či více osob. Bližší specifikace 

těchto pojmů je obsažena ve výkladovém ustanovení § 122 TZ. Ublížením na zdraví se 

rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením 

normálních tělesných funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob 

života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. Soudní praxe stanovila, že 

dobou nikoliv krátkou je 7 dní,13 přičemž doba pracovní neschopnosti není v tomto 

ohledu jediným hlediskem. Znesnadněním obvyklého způsobu života je chápán i 

klidový režim, potřeba dostavovat se na různá vyšetření nebo používání ortopedických 

pomůcek. Zvláštní kategorií pak budou méně komplikované zlomeniny, které jsou také 

významným zásahem do integrity lidského těla. Obecně ale platí, že pokud je normální 

život poškozeného ovlivněn na dobu kratší, jedná se pouze o přestupek. Naopak těžkou 

újmou na zdraví se podle výkladového ustanovení rozumí jen vážná porucha zdraví 

nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví a) 

zmrzačení, b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, c) ochromení údu, d) 

ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, e) poškození důležitého 

orgánu, f) zohyzdění, g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, h) mučivé útrapy, nebo 

i) delší dobu trvající porucha zdraví (trvající po dobu delší nežli 6 týdnů). Pro obě tyto 

                                                 
13 Č. II/1965 a č. 16/1986 Sb. roz. tr. 
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formy ublížení na zdraví pak platí, že v případě pochybností je nezbytné vyhotovit 

znalecký posudek v oboru lékařství, jež objasní případné rozpory. 

 Stejně jako u usmrcení z nedbalosti je i zde obecným předpokladem porušení 

důležité povinnosti, které jsem již rozebíral v předchozím bodě. U obou trestných činů 

může často nastat situace, kdy bude vyžadován souhlas poškozeného s trestním 

stíháním podle §163 trestního řádu (dále jen TŘ). Takováto situace bude v u trestných 

činů v silniční dopravě zahrnovat především případy, kdy řidič motorového vozidla při 

zaviněné dopravní nehodě zraní svého spolujezdce či jiné osoby ve voze, které splňují 

podmínky stanovené v § 100 odst. 2 TŘ.  

1.4.3 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku § 151 TZ 

 Jedná se o skutkovou podstatu, která je ve vztahu speciality k ustanovení 

 § 150 TZ neposkytnutí pomoci. Objektem je lidský život a zdraví. Subjektem je na 

rozdíl od § 150 TZ jen řidič dopravního prostředku, který měl účast na dopravní 

nehodě, při které došlo k poškození lidského zdraví. Subjektivní stránka zde, vcelku 

netypicky u trestných činů v silniční dopravě, vyžaduje úmysl. Objektivní stránku 

vystihuje situace, kdy pachatel neposkytne potřebnou pomoc osobě, která při nehodě 

utrpěla újmu na zdraví, ač tak mohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Potřebná 

pomoc nemusí nutně znamenat poskytnutí první pomoci, ale může se jednat jenom o 

přivolání záchranné služby nebo hlídky policie.14 Řidič naplní skutkovou podstatu 

pokusu trestného činu, i pokud ujede a poškozený je bez zranění či je naopak na místě 

mrtev.15 Újma na zdraví nemusí mít závažnost těžké újmy na zdraví, dokonce nemusí 

ani dosahovat závažnosti ublížení na zdraví, její povaha však musí vyžadovat 

poskytnutí pomoci.16 V případě že by pachatel ujel a osoba zůstala na místě zraněná, 

jeho jednání by bylo možno kvalifikovat jako jednočinný souběh s § 147 nebo § 148 

TZ. Stejně tak neobstojí ani výmluva na to, že očekával, že pomoc poskytne další 

účastník dopravní nehody. Je diskutabilní, lze-li za trestný čin v silniční dopravě 

považovat i  situaci, kdy naplní skutkovou podstatu trestného činu podle § 150 odst. 1 

nebo 2 TZ spolujezdec či náhodný kolemjdoucí. Vzhledem k mému dříve avizovanému 

                                                 
14 Viz 4/1969 Sb. roz. tr. 
15 Viz 37/1969 sb. roz. tr. 
16 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. 

Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 553. 
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restriktivnímu pojetí trestných činů v dopravě však nebudu tuto situaci považovat za 

spadající do námi sledované kategorie trestných činů. 

 Za dopravní prostředek ve smyslu § 151 TZ je považováno každé vozidlo či 

prostředek umožňující přepravu (jízdní kolo, tramvaj). Skutková podstata se tedy 

neomezuje výlučně jenom na motorové vozidlo. Tento trestný čin může být spáchán 

v důsledku dopravní nehody, kdy dochází k prolínání železniční a silniční dopravy 

(strojvůdce vědomě nezastaví vlak ve chvíli, kdy na přejezdu srazí cyklistu). 

Účastníkem nehody pak z dikce § 151 TZ není jenom viník nehody, ale každý, kdo na 

ní měl účast. Jedinou liberační skutečností je skutečnost, že nebylo možno poskytnout 

pomoc bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. 

1.4.4 Obecné ohrožení § 272 TZ a obecné ohrožení z nedbalosti § 273 

TZ 

 Objektem trestných činů podle § 272 a § 273 TZ je zájem na ochraně života, 

zdraví lidí a cizího majetku. Subjektem může být kdokoliv. Objektivní stránka spočívá 

v tom, že pachatel obecné nebezpečí způsobí, zvýší nebo ztíží jeho odvrácení či 

zmírnění. Subjektivní stránka vyžaduje u trestného činu podle § 272 TZ úmysl, podle 

§  273 TZ pak nedbalost. Obě dvě skutkové podstaty předpokládají vznik tzv. obecného 

nebezpečí, tedy stavu, kdy jsou lidé vydáni v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na 

zdraví, či kdy je cizí majetek vydán v nebezpečí škody velkého rozsahu (tj. v částce 

nejméně 5 milionů korun) z důvodu jednání pachatele. Z dikce skutkových podstat 

vyplývá, že obecné ohrožení musí mít živelný charakter, musí spočívat ve fyzikálně 

těžko zastavitelném nebo přerušitelném ději, který probíhá nebo bezprostředně hrozí. 

Soudní praxe v rozhodnutí č. 39/1982 Sb. roz. tr. stanovila, že předpokladem spáchání 

těchto trestných činů je ohrožení nejméně 7 osob. Podmínky dané zákonem jasně 

indikují, že se jedná o trestné činy s vysokou mírou společenské škodlivosti. 

 V silniční dopravě se častěji setkáme s trestným činem podle § 273 TZ, ale 

nedávné případy „silničních pirátů” vedou soudy a státní zástupce k tvrdšímu postihu, 

tedy i k aplikaci ustanovení § 272 TZ. Tím obecné ohrožení přestává být doménou 

železniční, letecké a silniční dopravy „hromadného rázu“ a stává se plně 

aplikovatelným i v případech kdy pachatel není řidičem dopravního prostředku 
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vezoucího větší množství osob.17 První takovouto vlaštovkou byl případ publikovaný 

pod číslem 33/2009 Sb. rozh. tr. Jednalo se o případ na Vyškovsku, řidič kamionu pod 

vlivem alkoholu (2 promile) svojí riskantní jízdou ohrozil životy projíždějících řidičů 

a  zasahujících policistů, na které dokonce najížděl. Obviněný trval na tom, že jeho jízda 

postrádala již výše zmiňovaný prvek živelnosti. Nejvyšší soud se s tímto tvrzením 

neztotožnil a na to konto poznamenal, že: “Prvek živelnosti a neovladatelnosti při 

zjištěném způsobu jízdy obviněného, kdy se souprava evidentně vymykala jeho 

kontrole, soudy sice nikoli právním pojmem, avšak trefně vyjádřily přirovnáním 

k  neřízené střele. Pokud žádná z uvedených kolizí neskončila srážkou, nebyl to 

důsledek toho, že by obviněný dostatečně ovládal svou soupravu, a primárně to nebyl 

ani důsledek toho, že by ostatní účastníci kolizí měli vzniklou situaci pod tak 

spolehlivou kontrolou, která bez dalšího zaručovala, že nedojde ke srážce.“ Nejvyšší 

soud přirovnal způsob jízdy pachatele k živlům demonstrativně stanoveným v § 272 a 

§ 273 TZ, tedy k požáru, povodni nebo výbuchu. Dřívější judikatura přistupovala 

k aplikaci ustanovení § 272 TZ (tehdy § 179 trestního zákona) opatrněji a restriktivněji. 

Bezohledný a pirátský způsob jízdy znamenal pouze abstraktní nebezpečí, popřípadě při 

vzniku dopravní nehody kvalifikaci podle § 273 TZ (§ 180 trestního zákona). 

 Další vlaštovkou ve věci trestání obecného ohrožení v silniční dopravě bylo 

odstranění někdy až nábožně doktrinální aplikace rozhodnutí č.  39/1982 Sb. tr. roz. To 

Nejvyšší soud učinil v rozhodnutí 4 Tdo 1094/2013 ze dne 13. 11. 2013. Jednalo se 

o  případ pachatele, silničního piráta, jenž ujížděl policii v ranních hodinách v Praze. 

Cestou způsobil dopravní nehodu a vybržďoval policejní vozidla, která ho 

pronásledovala, za účelem způsobení hromadné dopravní nehody a v důsledku toho 

znemožněním jeho pronásledování. Pachatel se hájil tím, že pronásledující policejní 

vozidla mu svým zvukovým a světelným označením uvolňovala koridor a tudíž nikoho 

neohrožoval. Svoji obhajobu už v předešlých stupních trestního řízení také opíral o fakt, 

že k ohrožení minimálně sedmi osob musí dojít současně, nikoliv postupně. To však 

Nejvyšší soud shledal zavádějícím a vyslovil se, že: „I v těchto případech ale zcela jistě 

nelze pochybovat o tom, že např. úmyslně vyvolaná postupná záplava lidských obydlí 

                                                 
17 Ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek sice pod čísly 40/1952 či 68/1957 sb. roz. tr. nalezneme 

rozhodnutí týkající se pachatelů trestného činu obecného ohrožení řídících dopravní prostředky 

nehromadného charakteru, ale důležitou skutečností u všech těchto případů byla existence ohrožení 

chodců. Mnou rozebírané případy takovýto faktor neobsahují, proto lze tvrdit, že přinášejí do 

rozhodování soudů nový prvek. 
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(poškozením hráze rybníka), či jejich úmyslné postupné zapálení a vyvolání požárů, by 

naplnilo požadovaný zákonný znak úmyslného způsobení obecného nebezpečí ve 

vztahu k většímu počtu lidí, a to i kdyby se v jednotlivých obydlích nenacházel onen 

požadovaný počet sedmi osob, ale tento by byl naplněn či překročen až součtem všech 

takto ohrožených osob v těchto jednotlivých obydlích… Z výše uvedeného je zjevné, že 

obviněný takovouto svojí jízdou, tedy jediným skutkem, prakticky soustavně a průběžně 

v relativně krátkém časovém úseku vyvolával stav obecného nebezpečí“. Z pohledu této 

diplomové práce je tato „justiční sága“ případů důležitá především tím, že orgány činné 

v trestním řízení přísněji kvalifikují jednání, kdy pachatel prchá před policií a ohrožuje 

tak ostatní účastníky silničního provozu. Tím se sice dostávají do situace, kdy je 

obtížnější takovéto jednání prokázat, neboť se vždy jedná o velice komplexní situace, 

ale také vysílají signál, že ujetí hlídce policie a následná divoká honička po dopravních 

komunikacích není marginální záležitostí. Pokud takováto riskantní jízda bude, při 

posouzení individuálních aspektů případu, častěji kvalifikována podle § 272 TZ, a  ne 

jen podle skutkových podstat, které takovouto divokou jízdu většinou vyvolávají,18 

pachatelů takovéto trestné činnosti, dle mého soudu, ubyde. Neboť jim již nebude hrozit 

jenom postih za původní delikt, ale samotné divoké ujíždění, při kterém bude pachatel 

všemožnými způsoby eliminovat dopadení, bude mít trestněprávní následky. De lege 

ferenda je možné navrhnout vytvoření nové skutkové podstaty, která by kriminalizovala 

samotné ujíždění hlídce policie, tak jak je to v Německu. 

 Typičtějším v silniční dopravě je bezpochyby obecné ohrožení z nedbalosti. Zde 

je důležité akcentovat, že ohrožení zájmů chráněných zákonem musí dosahovat 

podstatné intenzity, musí se takřka blížit poruše.19 Příkladem budiž porušení důležité 

povinnosti v dopravě u řidiče autobusu. Nestačí, aby pouze řídil pod vlivem alkoholu 

autobus obsazený více než sedmi lidmi, takovýto skutek nelze sám osobě považovat za 

dosti intenzivní ohrožení zájmu chráněného zákonem. Ale v případě, že by způsobil pod 

vlivem alkoholu dopravní nehodu, přičemž by řídil výše uvedený autobus, pak by se 

dozajista o obecné ohrožení z nedbalosti jednalo. Jak jsem již nastínil, nejčastěji se 

obecné ohrožení z nedbalosti vyskytuje v souvislosti s hromadnou přepravou osob. 

Jakékoliv porušení důležité povinnosti v dopravě řidičem hromadného dopravního 

                                                 
18 Kromě předchozího spáchaného přestupku vedou řidiče k ujíždění hlídce policie nejčastěji, dle mého 

soudu, trestné činy podle § 205, § 207 a § 274 TZ.  
19 Například rozhodnutí č. 23/1964 a 24/1982 Sb. roz. tr.  
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prostředku může mít katastrofální následky, vzhledem k počtu lidí na palubě a možné 

škody, kterou živelně se pohybující kolos může způsobit. Tragickým příkladem je 

nehoda u Nažidel v okrese Český Krumlov, kdy řidič bez platného oprávnění sjel při 

prudkém klesání mimo vozovku, a následná havárie připravila o život 19 osob. Řidič 

byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let.20  

1.4.5 Ohrožení pod vlivem návykové látky § 274 TZ 

 Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně života, zdraví 

lidí a majetku před ohrožením plynoucím z výkonu určitých činností pod vlivem 

návykové látky. Subjektem může být kdokoli. Subjektivní stránka je zahrnuta úmyslem 

(pachatel chtěl vykonávat předmětnou činnost). Zavinění se ovšem nevztahuje 

k samotnému obsahu alkoholu v krvi. Pachatel nemusí přesně znát, a ani to po něm 

nelze požadovat, jaký byl obsah alkoholu v jeho krvi, popř. že již překročil určitou 

hranici alkoholu v krvi.21  Objektivní stránka spočívá ve výkonu zaměstnání nebo jiné 

činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví nebo způsobit značnou škodu na 

majetku, pod vlivem návykové látky22 ve stavu vylučujícím způsobilost. Stav 

vylučujícím způsobilost je třeba odlišit od nepříčetnosti podle § 26 TZ, jelikož případné 

řízení pod vlivem návykové látky ve stavu nepříčetnosti by za splnění podmínek 

stanovených v § 360 TZ bylo kvalifikováno jako opilství. Stav vylučující způsobilost je 

u různých návykových látek posuzován jinak. Podle poznatků lékařské vědy není žádný, 

tedy ani nadprůměrně disponovaný řidič motorového vozidla, schopen bezpečně řídit 

motorové vozidlo, dosáhne-li hladina alkoholu v jeho krvi nejméně 1,00g/kg (1 

promile).23 Bylo by ale chybné posuzovat jednotlivé případy paušálně a vycházet při 

tom pouze z hranice 1 promile. Je nutné brát v potaz také objektivní situaci (stav 

vozovky, viditelnost) a způsob jízdy (někdo může být nezpůsobilý jízdy již při nižší 

hladině alkoholu v krvi). Proto souhlasím s praxí, kdy soudy uznaly vinnými pachatele, 

kteří měli v době jízdy v krvi 0,8 promile, neboť je dokázáno, že již při hodnotách 0,8-1 

                                                 
20 Rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21. listopadu 2003 sp. zn. 3T 87/2003. 
21 ŘÍHA, Jan. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle 

§  201 trestního zákona. Bulletin advokacie, roč. 2007, č. 3 str. 32. 
22 Tou je podle výkladového ustanovení § 130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní 

látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti 

nebo sociální chování. 
23 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, xvi, 3632 s. Velké 

komentáře. ISBN 978-807-4004-285. Str. 2790 a rozhodnutí č. 12/1985 a č. 36/1984 Sb. roz. tr. 
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promile alkoholu v krvi stoupá pravděpodobnost dopravní nehody čtyřikrát až 

sedmkrát.24 Hladinu alkoholu zjištěnou při orientační dechové zkoušce za pomocí 

přístroje Dräger používaného Policií ČR lze bez dalšího považovat za důkaz při trestním 

řízení.25 Vymahatelnost toho, aby se (případný) podezřelý sám usvědčil provedením 

takovéto orientační dechové zkoušky či vyšetření je v praxi velmi obtížná a to proto, že 

odmítnutím podrobení se takovéto zkoušce nebo vyšetření je pouze přestupek.26 

Možností pak je postup podle § 158 odst. 3 TŘ, tedy zahájit úkony trestního řízení proti 

řidiči. Tímto se dostane do procesního postavení podezřelého a v souladu s § 158 odst. 3 

písm. e) TŘ za podmínek stanovených v § 114 TŘ po něm může orgán vyžadovat odběr 

krve, nebo jiný podobný úkon. Nelze-li odběr provést pro odpor podezřelého nebo 

obviněného a nejde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do 

tělesné integrity, je orgán činný v trestním řízení oprávněn po předchozí marné výzvě 

tento odpor překonat; policejní orgán potřebuje k překonání odporu podezřelého 

předchozí souhlas státního zástupce. Zákon tedy neumožňuje odebrat krev podezřelému, 

čímž značně limituje nejspolehlivější způsob zjištění skutečného stavu alkoholu v krvi. 

Také dechová zkouška se nedá fyzickým donucením prakticky provést, neboť podezřelý 

musí vydechovat po určitou dobu určitou intenzitou, a k tomu ho lze jen těžko donutit. 

Existují však i jiné neinvazivní metody odběru biologického materiálu, které nejsou 

v rozporu s dikcí § 114 odst. 4 TŘ a nálezem Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 

2010 č. 439/2010 Sb. Těmi jsou například zjištění alkoholu ze slin nebo moči 

podezřelého27 či klinické vyšetření ovlivnění alkoholem.28  Takto by si orgány činné 

v trestním řízení byly schopné zajistit důkazy o spáchání trestného činu podle § 274 TZ, 

jak uvádí ve svém článku Řeháček.29 Takovýto přístup by jistě usnadnil i situaci, kdy je 

sice osobě při orientační dechové zkoušce zjištěno, z hlediska trestního práva 

nerelevantní množství alkoholu v těle (např. 0,7 promile), ale je důvodné podezření, že 

                                                 
24 VANTUCH, Pavel. Alkohol, silniční doprava a dopravní nehody. Socialistická zákonnost. 1987, č. 1. 

Str. 160-162. 
25 Srov. § 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
26 Srov. § 125c odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu. 
27 K laboratornímu zjišťování hladiny alkoholu v krvi ze slin nebo z moči viz 

http://www.labtestsonline.cz/tests/Ethanol.html?mode=print [online]. [cit. 2014-06-11]. 
28 Postup lékařů při takovémto vyšetření je popsán na: www.cls.cz/dokumenty2/os/t198.rtf[online]. [cit. 

2014-06-11]. 

nebo http://www.zikmund.org/alkohol/stanoveni.htm[online]. [cit. 2014-06-11]. 
29 Viz ŘEHÁČEK, Jan. K možnostem využití prostředků trestního práva při postihu kriminality v silniční 

dopravě. Trestněprávní revue. 2009, roč. 2009, č. 6. Str. 170. 
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daná osoba konzumovala ještě jinou návykovou látku, tedy drogu. Tím se dostávám 

k ještě složitější situaci ohledně uživatelů drog. Stav vylučující způsobilost musí být 

prokazován znaleckým posudkem, neboť legislativa a judikatura tuto trestnou činnost 

ještě nebyla schopna postihnout tak důkladně jako alkohol. Odborná veřejnost současný 

stav dlouhodobě kritizuje,30 protože takto jsou (s nadsázkou) uživatelé alkoholu 

diskriminováni před uživateli drog. Za jakési světlo na konci legislativního tunelu lze 

proto označit nařízení vlády č. 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich 

limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za 

ovlivněného takovou návykovou látkou. Toto nařízení stanovuje tabulkové hodnoty, 

podle kterých mohou policisté hodnotit výsledky testů na přítomnost drog v těle řidiče. 

V případě, že naměřená hodnota bude výrazně převyšovat maximální povolenou 

hodnotu, je dle mého názoru na místě postupovat podle § 158 TŘ tak, jak jsem popsal 

výše. 

1.4.6 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 

z nedbalosti § 277 TZ 

 Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně provozu a řádného 

fungování obecně prospěšného zařízení. Subjektem může být kdokoliv. Objektivní 

stránka spočívá v jednání pachatele, který zničí, poškodí, odstraní nebo učiní 

neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného 

zařízení. Legální definice obecně prospěšného zařízení je obsažena v § 132 TZ – rozumí 

se jím veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, 

obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich 

následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo 

vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických 

komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní 

licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve 

veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a 

dopravních značek upravujících přednost. Zde stojí za povšimnutí zařazení důležitých 

dopravních značek mezi obecně prospěšná zařízení, což je podstatná změna oproti 

                                                 
30 Naposledy např. BLAŽEJOVSKÝ, Marek. Drogy a doprava. Trestněprávní revue. 2013, roč. 2013, 11-

12. Str. 263. 
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předchozí právní úpravě.31 Tím se tato skutková podstata stává typickým trestným 

činem v silniční dopravě. V případě nezákonného odstranění takové značky je nutno na 

křižovatce dát přednost zprava, i když je v místě zvyklost považovat komunikaci, po níž 

řidič přijíždí, za hlavní.32 Subjektivní stránka pak předpokládá hrubou nedbalost. Tu 

trestní zákoník definuje v § 16 odst. 2 jako přístup pachatele k požadavku náležité 

opatrnosti svědčící o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním 

zákonem. Rozdíl mezi nedbalostí a hrubou nedbalostí tkví v intenzitě porušení zájmu 

chráněného zákonem, ta je akcentována právně neurčitým pojmem „zřejmá 

bezohlednost“. 

1.4.7 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 337 TZ 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádném výkonu rozhodnutí orgánů 

veřejné moci. Subjektem je každý, proti němuž směřuje rozhodnutí orgánů veřejné 

moci. Subjektivní stránka vyžaduje úmyslné spáchání trestného činu. Objektivní 

stránka, relevantní pro trestnou činnost v dopravě obsažená v § 337 odst. 1 písm. a) TZ, 

předpokládá, že pachatel maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo 

jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu byla takovým 

rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle 

jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl. V této variantě se 

jedná o jeden z nejčastějších trestných činů vůbec. Skutková podstata maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání měla částečně nahradit skutkovou podstatu řízení 

motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona, jež měla 

v pravdě jepičí život (od 1. 7. 2006 až do 31. 12. 2009). Ta kriminalizovala řízení 

motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění. Jednalo se o čistě kazuistické 

ustanovení, které bylo do právního řádu uvedeno v rámci „revoluce“ postihování 

protiprávního jednání na českých silnicích.33 Do nového trestního zákoníku se již tato 

skutková podstata nedostala, zřejmě proto, že duplikovala a prakticky vylučovala 

správní postih takového jednání.34 Největší vášně mezi odbornou veřejností vzbuzovala 

otázka, zdali lze za trestný čin podle §337 odst. 1 písm. a) TZ považovat také řízení 

                                                 
31 Předchozí právní úprava značky nepovažovala za obecně prospěšná zařízení, viz  36/1973 Sb. roz. tr. 
32 Viz 48/1997 Sb. rozh. tr. 
33 Neboť v té době byl přijat i tzv. Bodový systém. 
34 KNĚŽÍNEK, Jan. K maření výkonu úředního rozhodnutí řízením bez řidičského oprávnění podle 

nového trestního zákoníku. Trestněprávní revue. 2009, roč. 2009, č. 7 str. 197. 



22 

   

motorového vozidla řidičem poté, co dosáhl dvanácti bodů.35 V centru sporu stálo pojetí 

právního pojmu „rozhodnutí“, čili jestli je třeba na tento pojem nahlížet čistě formálně, 

či materiálně. Rozdílná pojetí přikládají jinou váhu formě a obsahu. Teleologickým 

výkladem předmětné skutkové podstaty (za současného čtení důvodové zprávy) si lze 

dovodit, že zákonodárce zamýšlel obecně chránit rozhodnutí soudů a orgánů veřejné 

moci, mezi něž spadá i oznámení o dosažení 12 bodů. V podobném duchu, tedy pro 

materiální pojetí pojmu rozhodnutí, se postupně vyslovily všechny vrcholné soudy 

v České republice.36 Avšak oznámení o dosažení 12 bodů není jediným rozhodnutím, 

které pachatelé nerespektují. Nejklasičtějším bude porušení zákazu činnosti 

vysloveného soudem nebo obdobné rozhodnutí vyslovené správním orgánem v řízení 

o  přestupku. Dále se může jednat o rozhodnutí obecního úřadu o odejmutí řidičského 

oprávnění z důvodu zdravotní nezpůsobilosti. Pachateli tohoto trestného činu v silniční 

dopravě jsou povětšinou velice specifičtí pachatelé, k nim a otázkám plynoucím z jejich 

trestné činnosti se ještě vrátím v následující kapitole. 

2 Pachatel trestného činu v silniční dopravě 

 V této kapitole rozeberu obecné poznatky o pachateli trestné činnosti v silniční 

dopravě, a také provedu krátké rozbory dvou specifických skupin takovýchto pachatelů.  

2.1 Obecně o pachateli trestné činnosti v dopravě 

 V běžném životě je prakticky vyloučené, aby se jedinec nestal účastníkem (ať už 

jako chodec, řidič osobního automobilu, cyklista atd.) silničního provozu. Proto okruh 

potencionálních pachatelů zahrnuje téměř celou populaci České republiky, neboť 

silniční doprava je integrální součástí světa kolem nás. 

 Pachatelem trestného činu v silniční dopravě tedy může být každá fyzická 

osoba. I přes takto široce pojatou úvodní definici lze okruh pachatelů přeci jenom zúžit. 

Vzhledem k tomu, že k trestným činům v silniční dopravě dochází v drtivé většině 

v souvislosti s dopravní nehodou, je nejčastějším pachatelem řidič motorového vozidla. 

                                                 
35 Asi největší pozornost vzbudila debata na stránkách Trestněprávní revue, konkrétně v číslech 12/2011 a 

2/2012, kde na článek JUDr.  Pravoslava Poláka „Heretikem proti své vůli aneb ještě jednou o tzv. 

vybodování a § 337 odst. 1 písm. a) TrZ“ odpověděl prof. Pavel Šámal článkem „Kdo je heretikem proti 

své vůli a kdo v souladu se svou vůlí”. 
36 Nejvyšší soud ve svém sjednocujícím stanovisku č. 1/2011-II. Sb. roz. tr.; Nejvyšší správní soud 

v rozhodnutí sp. zn. 1 Afs 147/2005 a v neposlední řadě Ústavní soud nálezem sp. zn. III. ÚS 2974/10. 
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Takovýto závěr lze dovodit i existencí skutkové podstaty § 151 TZ, která požaduje po 

pachateli určitou vlastnost – pachatel musí být řidič dopravního prostředku a účastník 

dopravní nehody. Trestných činů v silniční dopravě se dopouštějí převážně bezúhonní 

občané, kteří nevykazují známky sociální dezintegrace, nebo znatelné patologie 

osobnosti. Tito pachatelé se dopustí trestného činu často hlavně kvůli nepozornosti 

(telefonování za jízdy, nastavování rádia nebo GPS navigace) a recidiva je u nich 

minimální. Přesto „lze u některých z nich vysledovat i určitý sklon k nehodovosti, 

vyvolaný takovými osobními vlastnostmi, jako jsou povrchnost, lehkomyslnost až 

sklony k hazardu, arogance a agresivita… Z výsledků psychologického výzkumu 

nehodových a beznehodových řidičů vyplývá, že nehodovými řidiči jsou často jedinci 

se zvýšenou tendencí k rizikovému chování v zátěžových situacích. Jsou emočně 

vzrušivější, méně vyrovnaní, s tendencí k emocionálním impulsivním reakcím, mají 

nižší schopnost regulace svého chování.“37 Tito řidiči bývají naopak častými recidivisty 

a pro značnou specifičnost jejich trestné činnosti jsem jim vyhradil samostatnou 

podkapitolu. Na tomto místě si dovolím krátkou úvahu de lege ferenda. Skutečnost, že 

pod mnoha dopravními nehodami se podepsalo zkratkovité jednání a nezvládnutí 

stresové situace, vede mnohé legislativce a dopravní odborníky k návrhům na zavedení 

povinných psychotestů pro všechny řidiče (dnes se tyto testy týkají jenom řidičů 

autobusů a nákladních aut nad 7,5 tuny a od roku 2011 také všech „vybodovaných“ 

řidičů). Dokonce i návrh nového zákona o autoškolách38 předpokládá zavedení testu 

vnímání rizik jako předpokladu pro získání řidičského oprávnění. Osobně nepovažuji 

psychologická vyšetření za všespásná a fakt, že počet opakování psychotestů u 

uchazečů o řidičské oprávnění není nikterak omezen, jen podtrhuje mé pochyby o 

smysluplnosti takového institutu. Systém je nastaven tak, že dříve či později může 

osoba nezvládající své emoce získat jakékoliv řidičské oprávnění. Agresivita, která je 

často projevem zkratkovitého jednání a nízké stresové tolerance, je biologicky 

podmíněná a na jejím odstranění v dopravě je třeba pracovat dlouhodobě. Kurz 

autoškoly, ať už je sebelépe organizovaný, takovéto návyky za krátkou dobu svého 

                                                 
37 VÁLKOVÁ, Helena, KUCHTA, Josef a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012 str. 547. 
38 Zákon byl s velkou pompou představen ministerstvem dopravy již 19. 10. 2012, ale ani v době psaní 

této práce nevstoupil v platnost. Viz Ministerstvo dopravy České republiky: Nový zákon o autoškolství 

přinese revoluční změny [online]. 2012 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/cs/ 

Media/Tiskove_zpravy/Novy_zakon_o_autoskolstvi_prinese_revolucni_zmeny.htm. 
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trvání neodstraní. Jenom celá řada systémových kroků (mezi něž demonstrativně řadím 

institut řidičského oprávnění na zkoušku pro nové řidiče, zvýšenou přítomnost hlídek 

policie na silnicích a aktivní hlášení agresivních řidičů na silnici ostatními účastníky 

silničního provozu službě dopravní policie) vytvoří takové klima, kde agresivní chování 

na silnici bude natolik vybočovat z normy, že se bude vyskytovat jenom výjimečně. 

Ostatně společnost vnímá nezákonné chování na silnici jakožto omluvitelný akt 

rebelství proti systému a pachatele nikterak neostrakizuje. Až vytvoření 

celospolečenské poptávky po klidné (emočně neexcitované) silniční dopravě povede ke 

snížení projevů agresivního chování na českých silnicích.39  

 U pachatelů trestné činnosti v dopravě lze, kromě již rozebraného zkratkovitého 

jednání a stresu, předpokládat i účelovou obhajobu. Ta spočívá v obviňování dalšího 

účastníka dopravní nehody z jejího způsobení. Většinou tak činí po dohodě s přímými 

svědky nehody, kteří se nalézali v době jejího vzniku ve vozidle, které pachatel řídil. 

Nejčastěji je proto ke konečnému řešení otázky viny a trestu zapotřebí nechat vyhotovit 

znalecký posudek. V této obtížné důkazní situaci by pomohlo větší rozšíření tzv. 

černých skříněk (nazývaných také onboard kamera či kamera v autě). V případě, že by 

všechny hlídky policie a převážná část řidičů byli vybaveni takovýmto zařízením, 

v mnoha případech by se pak usnadnilo prokazování bezohledné jízdy agresora nebo 

zdokumentování průběhu dopravní nehody způsobené takovouto jízdou. Pozitivně 

motivovat řidiče k zakoupení těchto přístrojů by pak mohlo zvýhodnění v povinném 

ručení a havarijním pojištění.40 

2.2 Piráti silnic 

 V následující podkapitole se chci věnovat významnému negativnímu fenoménu, 

který je, alespoň co se mediální pozornosti týče, vedle počtu úmrtí na českých silnicích 

druhým nejsledovanějším tématem. Jedná se o agresivní řidiče, pro které se vžilo 

označení vzniklé v českých médiích – pirát silnic. Původní řecké slovo peiratés 

                                                 
39 Problematice agresivity za volantem se obšírněji věnuje LISÁ, Zuzana. Agresivita na silnicích, aneb, 

Proč se za volantem chováme jinak?. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, xii, 131 s. 

Právní monografie. ISBN 978-807-3576-158. Ta ve své knize také velmi zajímavě pojednává o 

problémech postihů za dopravní přestupky. 
40 I přesto že na tomto místě vědomě nerozebírám do hloubky případné právní aspekty masovějšího 

užívání takovéhoto zařízení, nemyslím si, že se jedná o mělkou úvahu. Ve světě kde je prakticky každý 

mobilní telefon vybaven kamerou a GPS modulem by se, dle mého názoru, nejednalo o výraznější zásah 

do soukromí jedince. 
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označovalo námořního lupiče. V podmínkách českých silnic je takto nazýván 

bezohledný řidič, který záměrně nerespektuje dopravní předpisy ve snaze získat čas na 

úkor ostatních, přičemž svým agresivním a nepřátelským chováním ohrožuje ostatní 

účastníky silničního provozu. Lisá41 ve své publikaci cituje Johna A. Larsona42 který 

vytvořil typologii agresivních řidičů:  

1. Závodník s časem – usiluje o dosažení cíle za co nejkratší časový okamžik, je-

li mu v tom bráněno, rychle se rozzlobí. 

2. Soutěživý agresor – snaží se zvýšit své sebevědomí tím, že vyvolává soutěžení 

(vzájemné předjíždění atd.), pokud se mu v závodu nedaří, naroste v něm zlost 

a dojde k agresivnímu chování.  

3. Pasivní agresor – brání ostatním řidičům (při předjíždění, rychlé jízdě atd.), 

tím vzbuzuje zlost u ostatních řidičů, jimž maří jejich záměr. 

4. Narcista – řídí se vžitými pravidly týkajícími se jízdního chování a je rozezlen, 

když je ostatní nedodržují.  

5. Strážce – považuje se za soudce ostatních řidičů a trestá je za jejich přestupky. 

 Pro takovéhoto pachatele je dopravní prostředek znakem společenského statusu 

a jeho agresivní chování plyne z potřeby takto svůj status veřejně demonstrovat. 

Trestněprávní represe by se tedy měla soustředit na to, aby případný hrozící trest přímo 

postihoval status pachatele. Prostředky se mohou různit, za úvahu stojí nepodmíněné 

odnětí svobody, které i v trvání v řádu týdnů či pár měsíců může narušit to, co je pro 

pachatele tak důležité - jeho pohodlný a dobře zaopatřený život. Krátké tresty odnětí 

svobody by v konečném důsledku mohly pro tyto pachatele znamenat tu nejúčinnější 

možnou metodu nápravy. Dále stojí za zvážení ukládání peněžitých trestů ve výši 

pořizovací ceny automobilu, se kterým byl trestný čin spáchán za současného uložení 

trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 Druhou podkategorií silničních pirátů jsou pachatelé, kteří se v dopravním 

prostředku pokouší uniknout dopadení hlídkou Policie. Této skupině pachatelů jsem se 

již věnoval v části pojednávající o trestném činu obecného ohrožení, proto se jim již 

nebudu detailně věnovat. 

                                                 
41 Ibid. str. 2. 
42 LARSON, J. A. Steering Clear of Highway Madness: A Driver’s Guide to Curbing Stress and Strain. 

Oregon, 1996. 
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2.3 Notoričtí pachatelé trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ v souvislosti se silniční dopravou 

 Sui generis skupinou pachatelů recidivistů jsou notoričtí pachatelé trestného 

činu podle § 337 TZ (dříve též také trestného činu řízení motorového vozidla bez 

řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona). Jedná se o formu speciální 

recidivy, která je často páchána „ze sportu.“43 Jedná se o individua, která buď nejsou 

schopna plně pochopit trestněprávní následky tohoto jednání („řídil jsem takto vždy, a 

když mě chytili, nějak to dopadlo“) nebo se jedná o „několikanásobné recidivisty, kteří 

svůj život střídavě tráví na svobodě a ve výkonu trestu odnětí svobody, přičemž úseky 

života na svobodě bývají i velmi krátké.“44 Jinými slovy, jedná se o asociální jedince, 

jejichž právní vědomí nedosahuje ani základní úrovně potřebné pro fungování ve 

společnosti, nebo se jedná o osoby, kterým na trestním postihu nesejde, neboť jsou 

schopni fungovat stejně ve výkonu trestu jako na svobodě. Alespoň u první skupiny 

těchto pachatelů považuji trest odnětí svobody za kontraproduktivní, neboť se nejedná o 

společensky nebezpečné pachatele. Lze je dokonce považovat za žijící důkazy selhání 

resocializační funkce trestu. U takovýchto pachatelů lze jenom s obtížemi dosáhnout 

stavu, kdy by již za volant neusedali, a to z prostého důvodu, na svém konání totiž 

nevidí nic špatného. Proto je třeba spíše akcentovat ochranou funkci trestu (ale ne ve 

formě trestu odnětí svobody) formou trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. Vzhledem ke skutečnosti, že se pravděpodobně nebude jednat o jedince, kteří 

si mohou dovolit koupit automobil jenom proto, aby obešli trest propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty, považuji takovéto sankcionování těchto pachatelů za 

dostatečné a pro ně uchopitelnější, nežli trest spojený s odnětím svobody. 

3 Tresty u trestných činů v silniční dopravě 

3.1 Pojem a smysl trestu 

 Trestem rozumíme „opatření státního donucení, ukládané jménem státu k tomu 

povolanými soudy v trestním řízení, jímž se působí určitá újma za spáchaný trestný čin 

jeho pachateli. Trestem se tak vyslovuje společenské odsouzení činu a jeho 

                                                 
43 ŘÍHA, Jan. Trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního 

zákona. Bulletin advokacie, roč. 2007, č. 1 str. 24. 
44 Ibid. str. 24. 
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pachatele.“45 Tresty jsou vedle ochranných opatření a odklonů v trestním řízení 

právními prostředky k dosažení účelu trestu, respektive trestního zákona.  

Vedle trestu pozitivního, uloženého pachateli soudem, je pachatel trestné 

činnosti v silniční dopravě často stižen také trestem přirozeným, který je nechtěným 

následkem jeho deliktu. Jedná se například o úmrtí či zranění jeho blízkých při dopravní 

nehodě, kterou sám způsobil, nebo o výčitky svědomí, které pachatel pociťuje. Na 

přirozený trest však nelze spoléhat, neboť je odvislý od pachatelova vnitřního prožívání 

spáchaného trestného činu, což pro potřeby ochrany zájmů a hodnot společnosti není 

dostatečné. 

 Náhled na trest, jeho pojetí a smysl se vyvíjel po staletí a v dnešní době se ustálil 

na třech teoretických pojetích, a to na absolutní teorii, relativní teorii a eklekticistní 

smíšenou teorii. Absolutní teorie nehledají v trestu žádné další společenské cíle, jeho 

smysl spatřují v trestu samotném. Trest v tomto případě slouží jako nástroj odplaty, což 

je vyjádřeno myšlenkou „punitur, quia peccatum est“, tedy trestá se, protože bylo 

spácháno zlo. Absolutní teorie nejsou zastaralé, naopak, v současné době zažívají 

renesanci v USA a Skandinávii, kde jsou prosazovány jakožto reakce na selhání 

resocializačních metod zacházení s odsouzenými.46   

 Protipólem těchto teorií jsou relativní teorie. Ty naopak nehledají smysl a účel 

trestu v trestu samotném, jeho účel tkví v ochraně společnosti. Trest spočívá 

v resocializaci odsouzeného, který se tímto dostává do popředí zájmu. Relativní teorie 

jsou vyjádřeny myšlenkou „Punitur, ne peccetur“ – trestá se, aby nebylo pácháno zlo. 

Odstrašující účinek trestu v tomto případě nespočívá v přísnosti, ale v neodvratitelnosti 

trestu.47 Jak jsem již naznačil, v případě smíšených teorií se jedná o selekci pozitivních 

prvků z obou teorií. Ty jsou spatřovány především ve spojení odplaty a trestů pojatých 

jako ochrana společnosti. Tímto se napravují křivdy minulé a brání se jejich opakování 

v budoucnosti.  Trest má trestným činům předcházet prostřednictvím tzv. generální 

prevence, zaměřené na potencionálního pachatele, a zároveň působit speciální prevencí 

na pachatele trestného činu, o kterém se rozhoduje. Současná česká právní úprava 

                                                 
45 NOVOTNÝ, Oto., VANDUCHOVÁ, M., a kol. Trestní právo hmotné. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2010, 311 s. ISBN 978-807-3575-090. Str. 197. 
46 Ibid str. 33. 
47 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. 

Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 381. 
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vychází ze smíšené teorie trestání, jedná se především o teorie eliminační, rehabilitační 

a do jisté míry i teorii odstrašení.  

3.2 Účel trestu 

Český trestní zákoník, stejně jako jiné moderní trestní kodexy, neobsahuje 

legální definici účelu trestu, tu ponechává právní nauce. Ostatně § 23 trestního zákona, 

který v minulosti poskytoval legální definici účelu trestu, byl spíše považován za 

formální ustanovení, jemuž nebyla při ukládání trestu přikládána velká váha. Důkazem 

tomu budiž fakt, že když se neobjevil v návrhu současného trestního zákoníku, odborná 

veřejnost nebyla nikterak pobouřena.48 Současný trestní zákoník je založen na 

promítnutí obecných zásad trestání do jednotlivých ustanovení, a to jak těch obecných o 

trestních sankcích (§ 37-38 TZ), tak i speciálních určených pro tresty (§ 39 – 45 TZ) až 

po ochranná opatření. Jejich nespornou předností oproti předchozí právní úpravě je 

skutečnost, že nemají jenom proklamativní účinek, ale jsou přímo aplikovatelná.49  

Trest je sám o sobě multidisciplinární fenomén, zkoumáním jeho dopadu na osobu 

pachatele a společnost se zabývají další společenské vědy, jako je kriminologie, 

penologie, psychologie, sociologie, teologie a jiné vědy. Právní teorie a trestněprávní 

věda mezi nimi zastávají významnou pozici praktikujících vědních disciplín, přičemž 

právě jejich prostřednictvím jsou poznatky z ostatních věd uváděny do praxe. 

  Účel trestu není možné posuzovat izolovaně od účelu trestního práva obecně, 

proto v té nejelementárnější rovině lze považovat za účel trestu ochranu nejdůležitějších 

právních statků.50 Účelem trestu dozajista není řešení konkrétních sociálních či právních 

problémů, které vyžadují komplexní řešení ze strany moci veřejné. Neschopnost nebo 

neochota objektivně poznat a řešit příčiny společenských problémů by neměli být 

závdavkem pro uplatňování trestní represe. Také u trestných činů v silniční dopravě se 

lze setkat s velmi kazuistickým ustanovením, které ve skutečnosti řeší poněkud jiné 

společenské problémy. Příkladem budiž skutková podstata trestného činu 

neoprávněného užívání cizího motorového vozidla (§ 209a trestního zákona). Ta byla 

součástí našeho právního řádu od 1. 1. 1970 do 30. 6. 1990. Uvedená skutková podstata 

                                                 
48 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2007, 114 s. Knihovnička LexisNexis. 

ISBN 978-808-6920-245. Str. 99. 
49 VICHEREK, Roman. Účel trestu. In: Epravo [online]. 2013 [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: www.epra 

 vo.cz/top/clanky/ucel-trestu-89770.html. 
50 Zájem společnosti, ústavní zřízení České republiky a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. 
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sloužila v době své platnosti (tedy v období socialismu) především k ochraně 

služebního vozidla před „černými jízdami“, jichž se dopustil řidič, který je užil pro své 

soukromé účely, tedy smyslem byla ochrana odosobněného socialistického vlastnictví.51  

Účelem trestu tedy není fungovat jakožto „sociální chirurgie,“52 ale naopak 

vhodnou kombinací výše zmíněných teoretických přístupů dosáhnout: ochrany 

společnosti před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání 

trestné činnosti, vychovávat odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život a generálně 

preventivní účinek. Těmto jednotlivým aspektům se budu dále obšírněji věnovat, 

přičemž první z nich, ochrana společnosti před pachateli trestných činů, byla již 

v předchozích odstavcích vysvětlena.  

 Zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti je někdy nazýváno též 

zábranným účinkem trestu.53 U pachatele trestných činů v silniční dopravě často 

k zabránění páchání další trestné činnosti postačí využití alternativních trestů, neboť pro 

valnou většinu pachatelů této trestné činnosti je ji již samotné trestní řízení a následné 

tresty spočívající často v podmíněném odnětí svobody, zákazu činnosti, či peněžitém 

trestu dostatečnou újmou přispívající k jeho nápravě a budoucímu řádnému životu. Tyto 

formy zabránění lze souhrnně označit jako nepřímé zabránění.54 Jako problematická se 

může jevit skutečnost, že nepřímé zabránění ve formě alternativních trestů má 

odrazující účinek pro pachatele s alespoň minimálním morálním vědomím. Pro protřelé 

kriminálníky či asociální jedince pravděpodobně nebudou znamenat větší újmu. Tato 

skutečnost ale nepopírá smysl nepřímého zabránění.55  Nepodmíněné odnětí svobody je 

trestem ultima ratio pro tu část pachatelů, které jiné, alternativní tresty, neodradí od 

dalšího páchání trestné činnosti v silniční dopravě (jako třeba u notorických pachatelů 

trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání). Jedná se o formu 

                                                 
51 PLOCHOVÁ, Lucie. Problémy trestů u trestných činů v silniční dopravě. Praha, 2008. Rigorózní. 

Právnická fakulta UK v Praze. Vedoucí práce JUDr. Marie Vanduchová, CSc. str. 9. 
52 NOVOTNÝ, Oto. O trestu a vězeňství: studie o funkcích trestu v soudobé naší společnosti. Praha: 

Academia, 1969. 
53 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. 

Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 385. 
54 Přičemž zákaz činnosti se řadí mezi přímé metody zabránění. Dle mého soudu však fakticky 

neznemožňuje výkon zakázané činnosti (v silniční dopravě typicky řízení motorového vozidla), jedná se 

pouze o odejmutí oprávnění a v případě, že pachatel není u výkonu takovéto činnosti přistižen (hlídkou 

dopravní policie, celní správou), tak mu není možné faktický výkon překazit.  
55 Obdobně též: FICO, Robert: Smysl trestu, filozofická, penologická a právní východiska, Institut práva 

Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, Bratislava 1992, str. 26. 
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přímého zabránění, neboť pachateli je fakticky znemožněno další páchání trestné 

činnosti. 

 Výchova pachatele k vedení řádného života zní častěji spíše jako fráze, nežli 

jako jeden z účelů trestního práva. Trestní zákoník a sankce v něm obsažené mohou 

sloužit jako prostředek k převýchově pachatele, neboť mohou umožnit institucionální 

působení na pachatele trestné činnosti. Samotná převýchova je však již předmětem 

jiných disciplín, andragogiky, psychologie apod. Lze vysledovat, že na některé 

pachatele působí výchovně již jen fakt, že jsou subjektem trestního řízení, přičemž do 

podobné pozice se již nikdy nechtějí dostat. Výchovný účinek nepodmíněného trestu 

odnětí svobody patří mezi nejspornější otázky vůbec. Proto se mu budu věnovat 

samostatně v kapitole věnované nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 

 Generálně preventivní účinek nemůže být účelem per se. Musí nezbytně působit 

v jednotě s individuální prevencí, jež je jejím nástrojem a s níž se vzájemně doplňuje a 

ze které vychází. Vztah individuální prevence ke generální prevenci nelze obracet, 

neboť v případě, že by se tak stalo, by byla narušena vyváženost prevence a represe, což 

by v konečném důsledku vedlo k tomu, že by se generální prevence stala nástrojem 

individuální prevence, tedy k exemplárnímu trestání. Z výše uvedeného plyne, že ani 

jeden z prvků prevence by se neměl přehnaně akcentovat. Jak by měl takový správný 

poměr vypadat, naznačilo rozhodnutí č. I/1965 Sb. roz. tr.: „Závěr soudu o možnosti 

nápravy pachatele musí být vždy v plném souladu s ochranou, kterou soud uloženým 

trestem poskytuje zájmům společnosti, státu a občanům před útoky pachatelů trestných 

činů, a výchovným působením na ostatní členy společnosti. Je zásadně vyloučeno, aby 

soud otázku možnosti nápravy pachatele řešil jen z hlediska jeho osoby nebo docela jen 

z hlediska některé skutečnosti, svědčící v jeho prospěch a ostatní hlediska zcela 

přehlížel, nebo jejich význam záměrně snižoval.“ V rámci trestných činů v silniční 

dopravě hraje generální prevence významnou roli, neboť trestní represe má vedle 

preventivních výchovných programů a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů 

svoji nezastupitelnou roli při výchovném působení na účastníky silničního provozu. U 

některých negativních fenoménů jako je řízení v opilosti (č. 24/1963 Sb. roz. tr.)56 či 

                                                 
56 „Při ukládání trestu takovému pachateli (podnapilému řidiči) musí mít soud na zřeteli, že podnapilí 

řidiči znamenají největší ohrožení bezpečnosti silničního provozu a že k podnapilosti řidičů při řízení 

vozidel dochází přes neustálé upozorňování a přes veškerou výchovnou činnost. Zákonem požadovaný 

účel je především chránit společnost před takovými pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v 

páchání trestné činnosti a působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“ 



31 

   

způsobení dopravní nehody bezohlednou a nebezpečnou jízdou (č. 52/1978 Sb. rozh. 

tr.)57 je pak přísná trestní represe přímo conditio sine qua non. Další ze způsobů 

generálně preventivního účinku trestu je vhodné zveřejňování informací o něm (tedy 

v souladu se zákony). Tento aspekt generální prevence v České republice funguje dle 

mého soudu dobře, závažné případy jsou vždy mediálně „vmasírovány“ do obecného 

povědomí, proto se pravděpodobně nenalezne člověk, který by nedokázal vyjmenovat 

alespoň jeden případ závažného trestného činu v silniční dopravě. Nicméně výchovný 

účinek jak generální, tak individuální prevence nelze přeceňovat, a to ani přes zmíněnou 

mediální pozornost věnovanou dané problematice. Pokud budu parafrázovat citaci 

N.  Walkera obsaženou v monografii Laty,58 tak musím konstatovat, že „bohužel, příliš 

málo bezohledných řidičů čte noviny.“ 

3.2.1 Restorativní justice 

 Předcházející pojetí účelu trestu předpokládalo existenci trestněprávního vztahu 

mezi pachatelem trestného činu a státem. Takovéto pojetí je vlastní retributivnímu 

systému justice, která je zaměřena na „nalezení adekvátní formy postihu pachatele a 

dosažení spravedlnosti spojuje právě s tím, aby pachatelé byli po zásluze potrestání.“59 

Pachatel v tomto systému není nucen k přijetí odpovědnosti za svůj trestný čin a je 

v konečném důsledku pouze nucen strpět trest. Jinou optikou nahlíží na spáchaný 

trestný čin restorativní justice. Do popředí se dostává vztah pachatele a oběti trestného 

činu, neboť „trestný čin je především útokem proti lidem a mezilidským vztahům.“60 To 

je předpokladem pro aplikaci kteréhokoliv alternativního trestu, popřípadě užití odklonu 

či upuštění od potrestání. Cílem již není snaha dát pachateli pocítit nelibost společnosti 

nad jeho trestným činem, ale obnovení narušených společenských vztahů. Základním 

prostředkem restorativní justice je mediace, tedy mimosoudní řešení věci. 

V podmínkách českého právního systému je však mnohem četnější aplikace 

                                                 
57 „Požadavek, aby trestem uloženým za trestný čin spáchaný v dopravě bylo účinně působeno i na ostatní 

členy společnosti, je zvláště naléhavý v takových případech, kdy byl zaviněn těžký, popř. nenapravitelný 

následek řidičem motorového vozidla, který hrubým porušením důležitých povinností uložených předpisy 

o provozu na silnicích projevil bezohlednost k ostatním účastníkům silničního provozu.“ 
58 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2007, 114 s. Knihovnička LexisNexis. 

ISBN 978-808-6920-245. Str. 25. 
59 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 464 s. 

Teoretik. ISBN 978-808-7576-939 str. 24. 
60 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. A ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2000, xv, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-9350-7. Str. 10. 
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hmotněprávních a procesněprávních alternativ řešení trestní věci.  Hmotněprávními 

alternativami jsou alternativní tresty (tedy všechny tresty, které nejsou spojené 

s nepodmíněným trestem odnětí svobody, dále jen NTOS) a alternativy k potrestání 

(upuštění od potrestání podle § 46-48 TZ). Procesněprávními alternativami jsou 

odklony v trestním řízení. Již ze samotných institutů alternativního řešení trestních věcí 

obsažených v trestním právu je patrné, že restorativní justice se neomezuje na pouhou 

náhradu škody či jiné újmy, ale jde především o převzetí zodpovědnosti za spáchaný 

trestný čin pachatelem. Restorativní justice má své místo při řešení trestných činů 

v silniční dopravě, neboť se v naprosté většině případů jedná o nedbalostní trestné činy, 

kde za podmínek stanovených zákonem postačí například jenom využití procesního 

institutu narovnání (§ 309 a násl. TŘ). Setkání pachatele a  oběti zde v drtivé většině 

nemůže způsobit sekundární viktimizaci oběti a naopak může vést k pro obě strany 

akceptovatelnému vyřízení sporu (tzv. win-win situation).61 

3.3 Ukládání trestu pachateli trestného činu v silniční dopravě 

 TZ vyžaduje při ukládání trestních sankcí podle dikce § 38 odst. 1 TZ zohlednit 

povahu a závažnost spáchaného trestného činu a poměry pachatele. K těmto kritériím 

soud přihlédne z úřední povinnosti. Výběr druhu a výměry trestu je pak zvláště upraven 

v § 39 TZ s tím, že soud přihlédne k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem 

demonstrativně vyčteným v § 41 a 42 TZ. Postup soudu při ukládání trestu nelze 

paušalizovat, z důvodu individualizace trestu se liší případ od případu. Přesto lze 

pojmenovat některé okolnosti, které jsou specifické pro trestnou činnost v silniční 

dopravě.62 

 Pro určení povahy a závažnosti nám TZ v § 39 odst. 2 nabízí demonstrativní 

výčet kritérií, která je určují, a to zejména význam chráněného zájmu, který byl činem 

dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých bych čin spáchán, 

osobu pachatele, míru jeho zavinění a jeho pohnutku, záměr nebo cíl. U dopravní 

nehody bude například pro stanovení druhu trestu a jeho výměry důležitý následek 

(klasicky u trestných činů proti životu a zdraví, zdali se jedná o trestný čin podle § 143, 

§ 147 nebo § 148 TZ). 

                                                 
61 Ibid. str. 10. 
62 Některé dále uváděné příklady jsou výsledkem konzultace s vedoucím této diplomové práce dr. Říhou. 
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 Ruku v ruce s posouzením závažnosti následku zaviněné dopravní nehody jde 

i  posouzení míry pachatelova zavinění. U trestných činů v silniční dopravě to bude 

především otázka závažnosti porušení předpisů v silniční dopravě (např. o kolik 

kilometrů v hodině překročil pachatel maximální povolenou rychlost) a množství 

porušených předpisů (pachatel řídil motorové vozidlo v době zákazu činnosti, přičemž 

byl pod vlivem návykové látky a nedal při odbočování přednost protijedoucímu vozu). 

Tedy, soud přihlíží k celkové závažnosti protiprávního jednání v dopravě. 

 Neméně podstatným hlediskem při ukládání trestů za trestné činy v silniční 

dopravě je i osoba pachatele, respektive jeho profil, zejména dřívější porušování 

předpisů. Nejedná se pouze o předchozí záznamy v evidenční kartě řidiče, ale 

i  o  evidenci předchozí trestné činnosti v silniční dopravě. Stranou nemůže zůstat ani 

posouzení jeho občanského profilu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat řidičům 

profesionálům. Ti jsou z povahy svého zaměstnání významnou skupinou 

potencionálních pachatelů trestné činnosti v silniční dopravě. U nich by případný 

drakonický trest (např. v mnohaletý trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení 

motorových vozidel) mohl ohrozit jak jejich schopnost hradit případnou způsobenou 

škodu, tak i jejich celkovou schopnost obstarávat si prostředky na živobytí prací. Na 

druhou stranu lze na profesionální řidiče klást vyšší nároky na řádnost chování 

v dopravě, neboť jimi často záměrné porušovaní dopravních předpisů (ať už z důvodu 

snahy vyhovět nárokům jízdního řádu, nebo rutinérské snahy o „plynulou jízdu“) může 

s ohledem na specifika jejich dopravního prostředku (vozidlo MHD či těžké nákladní 

vozidlo) vést k závažným následkům.   

3.4 Současný systém trestů v České republice 

 „Systém trestů lze definovat jako uspořádání jednotlivých druhů trestů podle 

závažnosti, podle postihovaných zájmů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými tresty.“63 

Taxativní výčet trestů nalezneme v § 52 TZ.64 Jeho taxativnost je vyjádřením zásady 

nulla poena sine lege, obsažené též v čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen 

LZPS). Její podstatou je, že není možné uložit jiný trest, než který stanovuje zákon. 

                                                 
63 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 

s. Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 387. 
64 Pro srovnání, za provinění spáchaná mladistvým lze uložit opatření, viz § 10 Zákona č. 218/2003 Sb., 

 o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen ZSVM). 
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Dále se do systému trestů promítá zásada humanity, vyjádřená v čl. 7 odst. 2 LZPS 

a § 37 odst. 2 TZ. Z daných ustanovení plyne, že není dovoleno uložit pachateli 

trestného činu kruté a nepřiměřené trestní sankce. Takovými jsou tresty ponižující 

lidskou důstojnost, trest smrti, fyzické tresty. Mimo tyto zásady do systému trestů patří i 

jiné další zásady trestání, které slouží jako imperativy poskytující vodítko při ukládání 

trestu.   

 Škála trestů musí být dostatečně široká, aby mohla postihnout různé 

trestněprávně relevantní jednání různých pachatelů (ať už prvopachatelů či recidivistů a 

protřelých kriminálníků). Nad rámec trestů uvedených v § 52 TZ lze uložit pouze 

výjimečný trest odnětí svobody65 podle § 54 TZ.  Tresty podle současného TZ jsou: 

odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý 

trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz 

vstupu na kulturní a jiné společenské akce, ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, 

ztráta vojenské hodnosti a vyhoštění. 

 V trestním právu panují spory o to, zdali je podmíněný TOS samostatným 

trestem nebo jenom variantou TOS. Ani naše právní úprava není v této otázce jednotná, 

neboť ZSVM upravuje ve svém ustanovení § 24 podmíněný TOS jako samostatné 

trestní opatření. V rámci systematického výkladu lze tento fakt považovat za důkaz 

toho, že se jedná o samostatný trest.66 S tímto pojetím podmíněného TOS souhlasím, 

přičemž bych dále poznamenal, že charakter podmíněného TOS jakožto samostatného 

trestu lze dovodit i z identifikace sfér zájmu pachatele, které postihují. Zatímco NTOS 

postihuje osobní svobodu tím, že je pachatel umístěn k výkonu trestu do věznice 

s dohledem, dozorem, s ostrahou, nebo se zvýšenou ostrahou (§ 56 odst. 1 TZ) a nutí ho 

podrobit se tamnímu režimu, podmíněný TOS tuto sféru nezasahuje. Pachatel je pouze 

povinen po dobu podmínečného odsouzení k TOS vést řádný život, popřípadě se 

podrobit přiměřeným povinnostem, či se v případě odsouzení k podmíněnému TOS 

s dohledem podrobit dohledu probačního úředníka. Ani jedna uvedených podmínek 

nezasahuje do sféry zájmů pachatele, konkrétně osobní svobody tak citelně, jako NTOS. 

Spíše můžeme mluvit o zasahování do svobodného rozhodování pachatele o  jeho 

                                                 
65 Jedná se o trest odnětí svobody nad dvacet až třicet let a trest doživotí. 
66 Viz JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 

968 s. Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 388. 
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způsobu života. Ze zde uvedených argumentů také vyplývá, že podmíněný TOS 

s dohledem považuji pouze za variantu podmíněného TOS, neboť při použití stejného 

trestu zásahu do sféry zájmů pachatele vyplynou mezi oběma variantami trestů rozdíly 

ne tak zásadní.  

 Jednotlivé tresty postihují různé sféry zájmů pachatele: osobní svobodu (TOS, 

trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací (dále jen OPP), trest zákazu 

pobytu, zákazu činnosti apod.), majetek (peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty, propadnutí majetku) a čest (ztráta čestných titulů a vyznamenání, 

ztráta vojenské hodnosti). 

 V ustanovení § 53 TZ jsou uvedeny vztahy mezi jednotlivými druhy trestů. Stojí 

v něm že: “Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin několik trestů, lze uložit každý 

tento trest samostatně nebo i více těchto trestů vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví 

trestní zákon za některý trestný čin, lze uložit i jiné tresty uvedené v § 52 TZ. Některé 

tresty však nelze uložit vedle sebe. Nelze tedy uložit domácí vězení vedle odnětí 

svobody a obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, 

peněžitý trest vedle propadnutí majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění.“ Z dikce tohoto 

ustanovení také plyne, že tzv. vedlejší tresty, ztrátu čestných titulů a vyznamenání a 

ztrátu vojenské hodnosti lze uložit pouze vedle jiného trestu. 

3.5 Jednotlivé tresty za trestné činy v silniční dopravě a jejich 

problémy 

 Jak jsem již napsal výše, škála trestů musí být dostatečně široká, aby mohla 

postihnout různé trestněprávně relevantní jednání různých pachatelů. A contrario, určité 

trestné činy a jejich pachatelé mohou být postiženy jen některými druhy trestů. U 

trestných činů v dopravě připadají v úvahu tyto tresty: NTOS, podmínění TOS a 

podmíněný TOS s dohledem, domácí vězení, OPP, peněžitý trest, propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty a trest zákazu činnosti. Na následujících stránkách rozeberu 

jejich jednotlivé aspekty a problémy. 

3.5.1 Nepodmíněný trest odnětí svobody 

 NTOS je trestem univerzálním (lze uložit za všechny tresty uvedené v TZ) a 

nejpřísnějším (viz systematika jeho postavení v § 52 odst. 1 a 2 TZ), což by mohl vést 

k domněnce, že se jedná o trest základní. Také skutečnost, že ostatní tresty uvedené 
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v TZ jsou souhrnně označovány jako alternativní tresty by k takovéto myšlence mohla 

svádět. Avšak ze znění ustanovení § 55 TZ odst. 2 je patrné, že NTOS není trestem 

základním, ale trestem ultima ratio, a tudíž by měl být ve vztahu k ostatním trestům 

používán až subsidiárně. Předmětné ustanovení totiž stanoví, že za trestné činy, u nichž 

horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, lze uložit NTOS jen za 

podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo 

k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Dále se věnuje i vztahu NTOS s trestným činem 

zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2. U něj umožňuje NTOS jen za 

předpokladu, že to vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by 

pachatele bylo možné napravit jiným trestem. Paradoxně tedy můžeme dojít k závěru, 

že NTOS je ve většině případů trestné činnosti v silniční dopravě trestem alternativním.

  Podle § 55 odst. 3 TZ se NTOS vykonává podle jiného právního předpisu ve 

věznicích. Tímto právním předpisem je jednak trestní řád (hlava 21 oddíl 2), dále zákon 

o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů  

č. 169/1999 Sb. a vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává 

řád výkonu trestu odnětí svobody. NTOS se vykonává diferencovaně ve čtyřech druzích 

věznic (§ 56 odst. 1 TZ) a to ve věznici s dohledem, dozorem, s ostrahou, nebo se 

zvýšenou ostrahou. 

 Do věznice s dohledem se zpravidla zařadí pachatel, kterému byl uložen trest za 

přečin spáchaný z nedbalosti a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný 

čin (§ 56 odst. 2 písm. a) TZ). Do věznice s dozorem se zpravidla zařadí pachatel, 

kterému byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a který již byl ve výkonu trestu 

pro úmyslný trestný čin, nebo pachatel, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin 

ve výměře nepřevyšující tři léta a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný 

trestný čin (§ 56 odst. 2 písm. b) TZ). Do věznice s ostrahou se zpravidla zařadí 

pachatel, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny 

podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatel, 

který byl odsouzen za přečin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu 

odnětí svobody do věznice s dohledem nebo dozorem (§55 odst. 2 písm. c) TZ). Pro 

pachatele trestné činnosti v silniční dopravě připadají v úvahu první dva typy, 

výjimečně je možno pachatele zařadit i do věznice s ostrahou. 
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 Trvání NTOS je v trestním zákoníku v § 55 odst. 1 TZ stanoveno obecnou horní 

hranicí NTOS 20 let. Spodní hranice není nikde explicitně stanovena (na rozdíl od 

rakouského nebo německého trestního zákoníku), ale podle § 39 TZ „konkrétní výměru 

trestu soud zpravidla uloží v rámci trestní sazby, která je uvedena u jednotlivých 

skutkových podstat.  Z povahy trestu plyne, že teoreticky nejnižší možnou výměrou 

trestu je dvacet čtyři hodin.“67 

3.5.1.1 Problémy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

 Současný institut NTOS je v současné době velmi kriticky hodnocen. Kritici 

poskytují různé důvody, pro něž je NTOS přinejmenším problematický, nejčastěji se 

však objevují dvě příčiny, a to vytržení pachatele z jeho obvyklého sociálního prostředí 

a zvýšené působení kriminogenních faktorů na pachatele. U prvního důvodu se 

poukazuje na skutečnost, že výkon NTOS zpřetrhá a zničí mnoho vazeb pachatele 

s vnějším světem, bez nichž je návrat z výkonu NTOS zpět do normálního života 

prakticky nemožný. Pachatel povětšinou přijde o práci, rodinné zázemí a bydlení, což 

u  některých vyvolává nutnost zajistit základní životní potřeby trestnou činností, a to 

logicky znamená zvýšenou možnost recidivy. Obzvláště u některých pachatelů trestné 

činnosti v silniční dopravě vede nepřiměřeně přísný trest v podobě NTOS k nežádoucí 

společenské ostrakizaci. 

Druhý důvod může být uveden slavnou replikou z filmu Vykoupení z věznice 

Shawshank, kdy nespravedlivě odsouzený hlavní hrdina Andy Dufresne řekne: 

„Zvláštní je, že mimo vězení jsem byl vždy až úzkostlivě poctivý člověk. To až vězení 

ze mě udělalo zločince“. Ve věznicích jsou z důvodu zábranného účinku trestu 

a  ochrany společnosti koncentrováni pachatelé různé trestné činnosti. V rámci 

vzájemné interakce mohou negativně ovlivňovat individuální postoje jednotlivců ke 

zločinu a v konečném důsledku roztáčet spirálu trestné činnosti. U pachatelů trestné 

činnosti v silniční dopravě, především těch odsouzených za trestný čin ohrožení pod 

vlivem návykové látky podle § 274 TZ také hrozí, že se jejich závislost bude ve výkonu 

trestu prohlubovat. Dostupnost drog ve věznicích po celé České republice je relativně 

snadná, pouze jejich cena je několikanásobně vyšší (různě se uvádí že 2x až 3x 

v závislosti na typu drogy) nežli za branami věznice. U takovýchto pachatelů pak hrozí, 

                                                 
67 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 

s. Student (Leges). ISBN 978-808-7576-649 str. 535. 



38 

   

že NTOS uložený za trestný čin spáchaný v silniční dopravě pro ně bude pouhou 

přestupní stanicí k jiným druhům trestné činnosti. 

 Zajímavým problémem v oblasti trestů u trestných činů v silniční dopravě je 

ukládání tzv. krátkodobých trestů, tedy NTOS ve výměře do jednoho roku (občas je za 

krátkodobý trest ještě považován NTOS v délce trvání 18 měsíců). Obecně jsou 

krátkodobé tresty považovány za negativní jev v trestní politice státu, například již 

rezoluce Rady Evropy č. (73) 17 z 13. dubna 1973 vyzývá členské státy k nahrazení 

krátkodobých trestů jinými, alternativními, tresty.68 Pokud je pachateli trestné činnosti 

v silniční dopravě uložen NTOS, jedná se většinou o případy, kdy se uložený 

alternativní trest přemění v NTOS z důvodů nesplnění podmínek primárního trestu. 

Jako sekundární povinnost je NTOS buď již předem stanoven, nebo se v něj alternativní 

tresty přeměňují způsobem předpokládaným TZ. Například podle § 65 odst. 2 písm. c) 

TZ se za podmínek stanovených tímto ustanovením může přeměnit trest OPP v NTOS a 

to metodou, kdy každá i jen započatá hodina nevykonaného trestu OPP se počítá za 

jeden den NTOS. Vzhledem výměře OPP, která činí podle § 63 odst. 1 TZ od 50 do 300 

hodin, pak může nastat situace, kdy je pachatel povinen vykonat NTOS v celkové délce 

v řádu dnů. Tímto se problematika krátkodobých trestů stává pro trestné činy v silniční 

dopravě velmi aktuální.  

 Krátkodobým trestům se nejčastěji vyčítá, že:  

1. „neposkytují dostatek času k převýchově pachatele, ale na druhé straně je to dost 

dlouhá doba k tomu, aby na odsouzeného škodlivě působily vlivy vězeňského 

prostředí; 

2.  z hlediska individuální i generální prevence jsou kontraproduktivní, protože 

jejich odstrašující účinky jsou minimální a pro potenciální pachatele mohou 

znamenat přijatelné riziko; 

3.  tyto tresty jsou projevem určité diskriminace, neboť jsou ukládány nejčastěji 

osobám, kterým nemohl být uložen trest peněžitý pro jeho zřejmou nedobytnost; 

4.  ekonomické náklady na vězeňský systém jsou značné a výkon krátkodobých 

trestů tento systém neúměrně zatěžuje, protože váže většinu kapacity 

vězeňských zařízení.“69  

                                                 
68 Tato rezoluce považuje za krátkodobé tresty ty, které nepřesahují 6 měsíců.  
69 KARABEC, Z. A kol.: Krátkodobé tresty odnětí svobody, Praha: IKSP, 2000, ISBN 80-86008-76-2 

 str. 7. 
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S touto kritikou nelze nesouhlasit, už i tak selhávající systém rehabilitace a resocializace 

není schopen v krátké době dostatečně zabezpečit převýchovu pachatele. 

 Na druhou stranu stojí za zvážení uložení takovéhoto trestu osobě, která se 

dopustila již druhého, obdobného, protiprávního jednání, neboť první sankce nebyla pro 

pachatele dostatečnou újmou na to, aby vyvolala individuálně preventivní účinek. 

V silniční dopravě to může být klasicky prvopachatel, kterému bylo za ohrožení pod 

vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 TZ podmíněně zastaveno trestní stíhání 

podle § 307 odst. 2 písm. a) TŘ, přičemž se zavázal, že po dobu 16 měsíců se zdrží 

řízení motorového vozidla. Vzhledem k jeho předchozí zkušenosti a neschopnosti 

pochopit smysl restorativní justice předpokládal, že pokud bude po skončení zkušební 

doby opět řídit motorové vozidlo pod vlivem návykové látky, čeká ho obdobná  

„relativně bezújmová“ sankce. Zde je možno uvažovat o krátkodobém trestu, neboť ten 

bude znamenat dostatečný šok a újmu, která na pachatele zapůsobí preventivně. 

Podobných kazuistických příkladů lze uvést více, obecně lze tedy říci, že „i zcela krátké 

tresty mohou plnit pro některé méně narušené pachatele důležitou odstrašující funkci 

a  poskytovat tak žádoucí zpětnou vazbu. Pachatelům je dán jasně na srozuměnou postoj 

společnosti k jejich činu a také poznají, že protispolečenské jednání se nevyplácí, 

protože nezůstává bez sankce. Tento účel mohou plnit i tresty velmi krátké, ukládané na 

dny nebo týdny, protože během takto krátké doby se neprojevují všechny negativní 

aspekty pobytu ve vězení.“70 Průkopníkem v oblasti krátkodobých trestů je 

Nizozemsko, které u  trestů nepřesahujících 14 dní umožňuje pachatelům rozložit výkon 

svého trestu na vícero fází. Pachatel tak může svůj trest vykonávat o víkendech.71 

Riziko sociálního vyloučení pachatele se tímto snižuje na minimum, přičemž všechny 

složky účelu trestu zůstávají relativně nedotčeny.  

3.5.2 Podmíněný trest odnětí svobody a podmíněný trest odnětí 

svobody s dohledem 

 Jak již bylo výše uvedeno, podmíněný TOS bude pro účely této práce považován 

za trest samostatný a alternativní trest k NTOS. Jedná se o vůbec nejčastěji ukládaný 

                                                 
70 ROZUM, J. a kol.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativ, In: Vybrané 

problémy sankční politiky, Praha: IKSP, 2005, str. 103. 
71 CENTRAL RECRUITMENT AND TRAINING INSTITUTE OF THE PRISON SERVICE. The 

Netherlands Prison System. Laan van Meerdervoort 84, 2517 AP 's-Gravenhage, 1977. Dostupné z: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/52595NCJRS.pdf. 
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trest (v roce 2013 byl z celkového počtu 85.563 uložených trestů a trestních opatření 

uložen hned v 55.620 případech).72 V porovnání s NTOS jde o trest pro pachatele méně 

přísný. To sice nelze jasně dovodit systematickým výkladem, ale judikatura, konkrétně 

rozhodnutí č.  I/1967 Sb. rozh. tr. tuto otázku řeší vcelku jasně, neboť není porušením 

zákazu reformace in peius, když odvolací soud uloží podmíněný TOS delší, namísto 

předchozího NTOS. 

 Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři 

léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má 

důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není potřeba jeho 

výkonu (§ 81 odst. 1 TZ). Předpokladem pro jeho uložení je tedy legitimní očekávání, 

že účelu trestu bude dosaženo i bez výkonu NTOS. Při podmíněném odsouzení soud 

stanoví zkušební dobu na jeden rok až pět let (§ 82 odst. 1 TZ). Tato zkušební doba 

slouží jakožto institucionální dozor nad řádným životem pachatele. U trestných činů 

v silniční dopravě připadá delší zkušební doba v úvahu u pachatelů, u kterých hrozí 

recidiva.  V rámci podmíněného TOS může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 TZ (podrobit se léčení závislosti na návykových 

látkách, zdržet se hazardních her aj.) směřující k tomu, aby vedl řádný život. Klasicky 

se podobné povinnosti uloží pachateli trestného činu podle § 274 TZ, ohrožení pod 

vlivem návykové látky. Přiměřená omezení a přiměřené povinnosti však nejsou obecně 

příliš využívaným institutem u trestných činů v silniční dopravě. Zpravidla pachateli též 

uloží, aby uhradil škodu, odčinil nemajetkovou újmu či vydal bezdůvodné obohacení 

získané trestným činem (§ 82 odst. 2 TZ). Dikce tohoto ustanovení („zpravidla“) 

indikuje, že tuto povinnost neuloží pouze ve výjimečných případech (např. pachatel by 

zřejmě nebyl schopen vzhledem ke své osobní situaci této povinnosti dostát). Jestliže 

podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým 

podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během 

zkušební doby, že se trest vykoná. (§ 83 odst. 1 TZ). Problematice porušení pravidel 

podmíněného TOS se budu obšírněji věnovat v další části věnované problémům 

podmíněného TOS. 

                                                 
72 Ministerstvo spravedlnosti ČR: Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1) 

[online]. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z : http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu 

 .html. 
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 Zvláštním a přísnějším typem podmíněného odsouzení k TOS je pak podmíněný 

TOS s dohledem. Ukládá se za stejných podmínek jako podmíněný trest odnětí 

svobody, avšak pouze u pachatelů, u nichž je třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat 

chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době  

(§ 84 TZ). Kromě povinnosti vést řádný život tak pachateli dále přibyde dále povinnost 

podrobit se dohledu probačního úředníka.73 V praxi je ukládán pachatelům, u kterých 

nepostačí pouhý institucionální dozor (ve formě podmíněného TOS), ale naopak je třeba 

dohled nad jejich chováním formou dozoru zkonkretizovat, učinit pro pachatele 

hmatatelným. U trestných činů v silniční dopravě se nejedná o nejběžnější formu trestu, 

připadá spíše v úvahu u pachatelů jiných druhů trestné činnosti. 

3.5.2.1 Problémy u podmíněných TOS v silniční dopravě 

 Jedním z problémů podmíněného TOS je jeho povaha „univerzálního 

varování.“74 Je nejčastěji ukládaným trestem, ač jeho důsledky pro pachatele jsou 

příznivější nežli u jiných alternativních trestů. Pachatel je pouze povinen pod hrozbou 

NTOS vést řádný život, či se podrobit dozoru probačního úředníka. Jak ale upozorňuje 

Ščerba,75 jednalo by se o přílišné zjednodušení, označit podmíněný TOS za nejmírnější 

alternativní trest, neboť případná sekundární sankce, NTOS v délce až tří let, nastupující 

v případě poručení povinností podmíněně odsouzeného pachatele, může být naopak 

výrazně závažnější než u ostatních alternativních trestů.  Východiskem tedy může být, 

že podmíněný TOS by se měl důsledně ukládat pouze u pachatele, kterého je třeba vést 

k řádnému životu, u nějž jinak hrozí „sklouznutí na plochou dráhu“. Tím by se dalo 

předejít nežádoucím projevům univerzálnosti podmíněného TOS. 

 Podmíněně odsouzený je povinen vést v průběhu zkušební doby řádný život, což 

je ostatně podmínka stanovená § 83 odst. 1 TZ proto, aby soud mohl vyslovit, že se 

pachatel ve zkušební době osvědčil. Je tedy nadmíru důležité definovat, co je míněno 

pod pojmem řádný život. Jedná se o takové chování odsouzeného, kdy respektuje právní 

řád jako celek a spolu s tím zachovává základní společenské normy a dodržuje své 

závazky. 

                                                 
73 To že dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt s úředníkem Probační a mediační služby a další 

podmínky tohoto dohledu stanoví TZ v § 49 - 51. 
74 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 464 s. 

Teoretik. ISBN 978-808-7576-939 str. 229. 
75 Ibid. str. 37. 
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 Respekt k právnímu řádu jako celku znamená, že se nedopouští žádného 

protiprávního jednání, tedy přestupků, správních deliktů a trestných činů. Tento zákaz 

však nelze brát kategoricky (viz rozhodnutí č. 87/1957 a č. 19/1976 Sb. rozh. tr.). 

Obecně se uvádí, že pachatel by se neměl dopouštět stejného nebo podobného 

protiprávního jednání tomu, za které byl odsouzen. Takovéto paradigma je jistě platné 

v například v případě majetkových trestných činů (pachatel trestného činu krádeže 

podle § 205 TZ se ve zkušební době dopustí přestupku krádeže podle 

 § 50 odst. 1 zákona č. 200/1990, o přestupcích). U pachatelů v trestné činnosti 

v silniční dopravě je, vzhledem k četnosti každodenního zapojení jedince do jejího 

průběhu, šance na spáchání protiprávního činu vyšší nežli u jiných druhů protiprávního 

jednání. Například dopustí-li se podmíněně odsouzený za trestný čin ublížení na zdraví 

z nedbalosti (§ 148 TZ) spáchaný v silniční dopravě přestupku špatného parkování či 

jiného obdobného marginálního přestupku, nejedná se o natolik závažné vybočení 

z řádného života, aby ho bylo potřeba sankcionovat NTOS. Naopak jestliže se pachatel 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 TZ) spáchaného řízením 

motorového vozidla v opilosti dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání spojeného 

s konzumací alkoholu, mělo by být soudem vysloveno, že se odsouzený ve zkušební 

době neosvědčil. Předcházející příklady předpokládali pouze spáchání přestupku či 

jiného správního deliktu. Avšak ani spáchání trestného činu ve zkušební době nemusí 

automaticky znamenat přeměnu v NTOS. Například spáchá-li podmíněně odsouzený za 

jakýkoliv trestný čin v silniční dopravě trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné 

pohnutky podle § 146 odst. 1 TZ, je vysoce pravděpodobné, že takovéto jeho jednání 

nepovede k přeměně podmíněného TOS v nepodmíněný. 

 Poněkud méně uchopitelně již zní požadavek na podmíněně odsouzeného, aby 

dodržoval základní normy společnosti a své závazky. Tímto je myšleno, aby 

nenarušoval občanské soužití, nezneužíval svá práva a řádně plnil své povinnosti vůči 

státu, zaměstnavateli a rodině (např. aby řádně a včas plnil svoji vyživovací povinnost). 

Platí zde okřídlená zásada, že právo je minimum morálky a tedy i minimální standardy 

pro chování odsouzeného jsou obsaženy v právních normách. Rozdíl mezi dodržováním 

právního řád a dodržováním norem společnosti tedy tkví v tom, že normy společnosti 

chrání i před chováním praeter legem či před šikanózním výkonem práv. Obecně se 

v případě pachatelů trestné činnosti v silniční dopravě jedná o jinak bezúhonné občany a 
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dá se tedy předpokládat, že požadavek na vedení řádného života pro ně není nikterak 

problematický a případné nechtěné vybočení z normy, i ve zkušební době, soudy často 

shovívavě posoudí způsobem předpokládaným v § 83 odst. 1 TZ. Takovýmto 

posouzením je ponechání podmíněného odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal 

příčinu k nařízení výkonu trestu pročež: 

a) stanoví nad odsouzeným dohled, 

b) přiměřeně prodlouží zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí 

překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82 odst. 1 TZ, 

c) stanoví dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené 

v § 48 odst. 4 TZ směřující k tomu, aby vedl řádný život.  

3.5.3 Domácí vězení 

 Hned po TOS je domácí vězení nejpřísnějším trestem postihujícím pachatele. 

Dle některých výzkumů dokonce pachatelé snáší domácí vězení hůře, nežli klasický 

NTOS.76 Trest spočívá v tom, že se pachatel bude v soudem stanovené době zdržovat 

v určitém obydlí. § 60 odst. 3 TZ demonstrativně stanoví důležité důvody, pro které se 

odsouzený v obydlí zdržovat nemusí. Soud může uložit trest domácího vězení pachateli 

přečinu až na dvě léta, a to za podmínky, že vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele lze mít důvodně za to, že postačí 

uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a pachatel dá písemný slib, že 

se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly 

poskytne veškerou potřebnou součinnost (§ 60 odst. 1 TZ). V rámci tohoto trestu je také 

možné pachateli ukládat přiměřené omezení a přiměřené povinnosti (§ 60 odst. 4 TZ). 

Český zákonodárce se při zavádění tohoto alternativního trestu do české právní úpravy 

vydal cestou poněkud neobvyklou, a přiznejme si, i poněkud nešťastnou. Místo aby 

nový trest řádně otestoval v pilotním provozu, bezhlavě tento nový trend trestní politiky 

zavedl a následně s obtížemi hledá způsob jak technicky zajistit jeho provedení.77 To se 

projevuje především v tom, že dodnes není zaveden systém elektronického sledování, a 

                                                 
76 NAVRÁTILOVÁ, Jana. Trest domácího vězení. Bulletin Advokacie. 2009, č. 10. 
77 První pilotní projekt provozu elektronického monitorovacího zařízení proběhl až v období 1. 7. 2012 – 

30. 11. 2012, tedy více než rok a půl po účinnosti TZ! Podrobnosti o výsledcích tohoto projektu: 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Závěrečná zpráva a ekonomické 

zhodnocení pilotního projektu: „Elektronický monitoring odsouzených“. 2012. Dostupné z: 

https://www.pmscr.cz/download/zaverecna_zprava_o_experimentu_Elektronicky_monitoring_odsouzeny

ch.pdf. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par82
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par48
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kontrolu výkonu domácího vězení provádí pouze úředník Probační a mediační služby. 

„S mírnou nadsázkou řečeno, odsouzený by při způsobu kontroly prováděné 

namátkovými návštěvami mohl právem hovořit o smůle, kdyby jej probační úředník 

přistihl při porušování podmínek trestu domácího vězení78.“ Nelze se tedy divit, že 

k ukládání tohoto trestu se prozatím soudci staví zdrženlivě V průběhu roku 2013 byl 

tento trest uložen pouze ve 193 případech79. Lze tedy shrnout, že hlavním problémem 

trestu domácího vězení je skutečnost, že jeho výkon lze prozatím pouze omezeně 

kontrolovat, a že jsou soudy při jeho ukládání především závislé na pouhém písemném 

slibu odsouzeného, že se bude ve stanovené době zdržovat v obydlí. 

 Další problém, který s sebou současná podoba trestu domácího vězení přináší je 

možné porušení práv osob spolubydlících s odsouzeným ve společné domácnosti. 

Konkrétně se jedná o rozpor se čl. 12 odst. 1 LZPS, který garantuje nedotknutelnost 

obydlí a výslovně zakazuje vstup do obydlí bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Je tedy 

teoreticky možné, že osoby spolubydlící by kontrolujícímu probačnímu úředníkovi 

zakázali vstup do obydlí a tím mohli zakrýt jeho porušování podmínek výkonu trestu 

odnětí svobody. Je tedy možné de lege ferenda uvažovat o vyžadování souhlasu osob, 

jež s odsouzeným žijí ve společném obydlí, současně s písemným slibem pachatele 

podle § 60 odst. 1 písm. b) TZ. 

 V porovnání s ostatními zeměmi, kde je trest domácího vězení též 

aplikovatelnou trestní sankcí, je česká úprava se svojí délkou až dvou let relativně 

unikátní, neboť domácí vězení se většinou ukládá na dobu měsíců. Vzhledem ke 

zkušenostem s ukládáním trestu OPP, kde pachatel trest uložený při horní hranici často 

beze zbytku nevykoná a následně dojde k jeho přeměně v trest odnětí svobody,80 se 

může zdát délka zbytečně dlouhá. Při současné absenci elektronického monitorovacího 

zařízení se zdá nepředstavitelné, že by pachatel dokázal po celou dobu trestu odolat 

nehlídaným dveřím od svého obydlí. Naopak komentář81 současnou podobu domácího 

vězení hájí a poukazuje na možnost poměrně široké modifikace trestu podle 

                                                 
78 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 464 s. 

Teoretik. ISBN 978-808-7576-939 str. 355. 
79 Ministerstvo spravedlnosti ČR: Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1) 

[online]. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z : http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-

listu.html. 
80 KRÁL, Vladimír. Domácí vězení – další alternativní trest?. Trestněprávní revue. 2007, č. 8. Str. 235. 
81 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, xvi, 3632 s. Velké 

komentáře. ISBN 978-807-4004-285 str. 821. 



45 

   

 § 60 odst. 4 TZ, na základě které je možné vzhledem k poměrům pachatele a jeho 

specifického zaměstnání uložit trest který by se svojí formou blížil víkendovému trestu. 

V takovémto případě by výjimečně šlo uvažovat o využití celé možné délky trestní 

sazby, tedy 2 let. Učinit na toto téma korektní závěr (ostatně jako na celý institut trestu 

domácího vězení) bude možné až ve chvíli, kdy bude konečně spuštěn elektronický 

monitorovací systém. Problémů u trestů domácího vězení lze najít jistě více, příkladem 

budiž povinnost obviněného vyslovit souhlas s trestem ještě před jeho uložením, což 

může kolidovat s jeho strategií obhajoby (poskytnutím slibu se de facto přiznává),82 

nebo absence povinnosti odsouzeného vést řádný život. Avšak v případě pachatelů 

trestné činnosti v dopravě, kteří jsou povětšinou trestně stíháni za nedbalostní trestné 

činy, nebude podobné přehnané strategizování či život na hraně zákona příliš častým 

jevem. Lze říci, že trest domácího vězení by mohl být jedním z hlavních trestů 

ukládaných pachatelům trestné činnosti v silniční dopravě. Vzhledem ke skutečnosti, že 

se většinou jedná o bezúhonné občany, možnost vykonat svůj trest bez nutnosti 

zpřetrhat všechny sociální vazby působí ideálně. Bohužel, při absenci technického a 

personálního zabezpečení předpokládaného v § 334a -334h TŘ není možné rozvinout 

aplikační praxi tohoto trestu do předpokládané šíře. 

3.5.4 Obecně prospěšné práce 

 Trest OPP lze považovat z celoevropského hlediska za třetí nejúspěšnější 

alternativní trest hned po podmíněném TOS a po peněžitém trestu.83 V českých 

podmínkách se dokonce jedná o druhý nejužívanější alternativní trest (samozřejmě hned 

po podmíněném TOS), jen v roce 2013 byl uložen v 6.944 případech.84 Svojí podstatou 

má být jednou ze stěžejních alternativ k NTOS. 

 Trest spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce 

k obecně prospěšným účelům spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a 

údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo 

                                                 
82 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 464 s. 

Teoretik. ISBN 978-808-7576-939 str. 371. 
83 KALMTHOUT, A. M., OUŘEDNÍČKOVÁ, L. Realizace alternativních trestů, některé zkušenosti 

západoevropských zemí. Právní rozhledy, č. 12, 1997, str. 623. 
84 Ministerstvo spravedlnosti ČR: Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1) 

[online]. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z : http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-

listu.html. 
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ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají 

vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou 

životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, 

sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Práce nesmí 

sloužit k výdělečným účelům pachatele (§ 62 odst. 3 TZ). Z dikce ustanovení vyplývá, 

že odsouzený není nutně predestinován k výkonu úklidových prací, ale může vykonávat 

i potřebné kvalifikované práce, což u některých pachatelů trestné činnosti (nejen) 

v silniční dopravě může znamenat vítané změkčení dopadů tohoto trestu na jejich 

osobu. Na druhou stranu, v případě pachatelů, u nichž byl trestný čin v silniční dopravě 

způsoben jejich potřebou demonstrovat v silničním provozu svým chováním 

společenský status (např. bezohledná jízda řidiče drahého a silného motorového vozidla, 

kterou chtěl demonstrovat, že nemá čas a disponuje dopravním prostředkem mnohem 

rychlejším než ostatní účastníci silničního provozu, a jenž v konečném důsledku vedla 

ke způsobení dopravní nehody vedoucí ke zranění řidiče druhého vozidla) je případný 

trest OPP spočívající v údržbě veřejného prostranství, dle mého soudu, naopak naprosto 

na místě. Výsledný efekt takovéhoto trestu je samozřejmě multiplikován faktem, že je 

vykonáván co nejblíže místu, kde odsouzený bydlí (§ 336 odst. 2 TŘ). Výše uvedený 

příklad ukazuje velmi pozitivní stránku modifikovatelnosti trestu OPP. 

 Trest OPP může soud uložit za přečiny (§ 62 odst. 1 TZ). Dle mého názoru není 

vhodné, aby bylo možno tento trest uložit za tak širokou škálu trestných činů, neboť při 

maximální výměře OPP 300 hodin ( § 63 odst. 1 TZ) a při přepočtu každé, byť jen 

započaté hodiny nevykonaného trestu OPP na jeden den TOS je pro pachatele často 

výhodnější snažit se prostřednictvím kladného stanoviska s OPP (§ 64 TZ) dosáhnout 

uložení tohoto trestu. Maximální délka jeho trestu pak totiž bude často pod spodní 

hranicí trestní sazby. TZ reagoval na vysokou četnost tohoto postupu pachatelů a 

v ustanovení § 63 odst. 2 TZ stanovil, že soud trest obecně prospěšných prací zpravidla 

neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest OPP v době tří let předcházejících uložení 

tohoto druhu trestu přeměněn na TOS podle § 65 odst. 2 TZ. De lege ferenda je možno 

uvažovat o navrácení maximální výměry OPP na 400 hodin, což by mohlo vést 

k poklesu takovéhoto chování pachatelů. Na druhou stranu by se tímto opatřením opět 

projevil problém popsaný v kapitole věnované domácímu vězení, alternativní trest OPP 

by byl nepřiměřeně dlouhý a vedl by ke snížení počtu osob, které by jej beze zbytku 
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vykonaly. Vzhledem k tomu, že se český zákonodárce v současné době snaží 

všemožnými způsoby snížit počet vězňů a ušetřit tak finanční prostředky vynaložené na 

jejich výkon jejich trestu, není pravděpodobné, že by k takovému kroku přistoupil.85 

 Ustanovení § 64 TZ mimo jiné stanoví, že při ukládání trestu OPP přihlédne 

soud ke stanovisku pachatele. Znamená to tedy, že případný vyslovený nesouhlas 

pachatele není absolutní překážkou k uložení trestu OPP. Takovéto znění s sebou 

přináší problém o několika rozměrech. Prvním rozměrem je otázka zákazu nucené 

práce, vyjádřená například v čl. 8 Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech a v neposlední řadě také v LZPS v čl. 9. Avšak žádný z možných výkladů 

ustanovení těchto dokumentů nevede k závěru, že trest OPP lze považovat za nucené 

práce. Přesto je ve světě obecně přijímáno, že pachatel by měl s pracemi v rámci trestu 

vyslovit souhlas, příkladem budiž doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (92)16 

o trestech a opatřeních realizovaných ve společenství. Z toho důvodu je česká právní 

úprava neobvyklá. Druhým rozměrem, který nevyžadování souhlasu pachatele 

s uložením OPP souvisí, je snaha o resocializační účinek trestu, který nemusí nastat 

v případě, že pachatel s tímto typem trestu výslovně nesouhlasí. Většina názorů se 

shoduje v tom, že práce vykonávané bez aktivní snahy a pozitivní motivace 

odsouzeného jsou k ničemu. „Pozitivní motivaci lze v případě trestu OPP nejsnadněji 

navodit při projednání podmínek a možností tohoto trestu mezi obviněným a probačním 

úředníkem ještě dřív, než soud vynese rozsudek ukládající trest OPP. Výsledkem 

takového projednání by měl být explicitně vyjádřený souhlas pachatele s tím, že za 

předpokladu, že bude uznán vinným, jako právní následek spáchaného činu mu bude 

uložena povinnost vykonat určitý druh práce a že této povinnosti se podrobí.“86 S tímto 

naprosto souhlasím, pouze bych na obranu současné formulace uvedl, že v naprosté 

většině případů soud k trestu OPP nepřistoupí, pokud pachatel odmítne jeho uložení. 

Avšak, v některých případech, jako je výše uvedený řidič motorového vozidla 

potvrzující si svojí bezohlednou jízdou svůj společenský status, stojí za úvahu uložení 

                                                 
85 Jak si již ostatně všiml Ščerba, trest OPP je jedním z těch trestů, jehož autorita snahou českého 

zákonodárce ušetřit na výkonu NTOS značně utrpěla. Bez jakýchkoliv kriminologicky podložených 

důvodů tak byla lhůta na vykonání OPP prodloužena na 2 roky ( § 65 odst. 1 TZ) a bylo umožněno 

přeměnit trest OPP na peněžitý trest (§ 65 odst.2 písm. b) TZ). Viz  ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a 

opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 464 s. Teoretik. ISBN 978-808-7576-939 str. 

306 – 316. 
86 KARABEC, Z., ROZUM, J.: K problematice souhlasu pachatele s uložením trestu obecně prospěšných 

prací. Právní praxe č. 4/1998, str. 229. 
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OPP i přes jeho výslovný nesouhlas. Individuálně preventivní a resocializační účinek 

trestu prostřednictvím OPP by u tohoto konkrétního pachatele mohl být mnohem vyšší, 

nežli například u peněžitého trestu. 

 Tímto se dostávám k poslednímu problému souvisejícímu s ukládáním OPP 

pachatelům (nejen) trestných činů v silniční dopravě, a to je podrývání jeho autority 

možností přeměny v peněžitý trest (za podmínek stanovených v § 65 odst. 2 a § 65 odst. 

2 písm. c) TZ). OPP má sloužit především jako alternativa k NTOS. Fakt, že 

z ekonomických důvodů zákonodárce umožnil též přeměnu v trest domácího vězení 

(tedy další alternativní trest) lze ještě pochopit, neboť se dle systematiky trestů podle  

§ 52 odst. 1 TZ jedná o trest přísnější. Ale možnost přeměny OPP v peněžitý trest, který 

je podle stejné systematiky trestem mírnějším, jde proti smyslu OPP. Vzhledem k dikci 

ustanovení § 55 odst. 2 TZ, které výrazně omezuje ukládání NTOS u trestných činů 

s horní hranicí nepřevyšující 5 let a vzhledem k nedostatečnému personálnímu a 

technickému zajištění trestu domácího vězení by peněžitý trest mohl být preferovanou 

volbou při přeměně OPP. Což by ale bylo značně diskriminační, neboť finančně 

zajištění pachatelé by byli zvýhodněni před pachateli nemajetnými. To že tato situace 

ještě nenastala, je způsobeno tím, že s ukládáním peněžitého trestu je spojen jiný 

závažný problém, které od jeho ukládání soudce odrazuje. 

3.5.5 Peněžitý trest 

Peněžitý trest je v řadě zemí spolu s podmíněným TOS hlavním alternativním 

trestem. V České republice tomu tak není, za rok 2013 byl uložen soudy ve 2.526 

případech,87 což jej řadí až na třetí místo nejčastěji ukládaných alternativních trestů. 

Podle § 67 odst. 1 TZ soud uloží peněžitý trest, jestliže pachatel pro sebe nebo pro 

jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. 

Tento případ, na rozdíl od následujících dvou není pro trestání za trestné činy v silniční 

dopravě relevantní. Těmito případy jsou podle § 67 odst. 2 písm. a) a b) TZ situace, kdy 

soud bez podmínek v odstavci jedna uloží peněžitý trest, jelikož to TZ u spáchaného 

trestného činu umožňuje, nebo ho ukládá za přečin a vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Jako 

                                                 
87 Ministerstvo spravedlnosti ČR: Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1) 

[online]. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z : http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu 

 .html. 
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samostatný trest ho může uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba (§ 67 odst. 

3 TZ).   

 V rámci zprůhlednění ukládání tohoto trestu se peněžitý trest ukládá v denních 

sazbách a činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb, přičemž denní sazba činí 

nejméně 100Kč a nejvíce 50.000Kč (§ 68 odst. 1 a 2 TZ). Na rozdíl od monolitně 

ukládaného peněžitého trestu je při tomto postupu vidět, jak soud při své úvaze přihlédl 

k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu (počtem denních sazeb) a osobním a 

majetkovým poměrům pachatele (výší denních sazeb).88 

 Pro případ, že peněžitý trest nebyl vykonán, stanoví soud náhradní trest odnětí 

svobody až na 4 léta (§69 odst. 1 TZ). Pro případ, že by peněžitý trest ukládal spolu 

s NTOS, pak náhradní trest nesmí, spolu s uloženým TOS, přesahovat horní hranici 

trestní sazby. V případě, že soud uloží NTOS na horní hranici trestní sazby, náhradní 

TOS již za nevykonání peněžitého trestu neuloží.89 Tímto se začínáme dostávat 

k hlavnímu problému souvisejícímu s peněžitým trestem. Nezaplacení peněžitého trestu 

totiž nemá jakožto primární následek jeho přeměnu v NTOS , nebo v domácí vězení či 

OPP (§ 69 odst. 2 písm. a) a b)TZ), ale povinnost soudu vymáhat jeho zaplacení 

v souladu s ustanovením § 343 TŘ. Zvláštností je, že podobná úprava byla již obsažena 

v trestním zákoně (č. 140/1961 Sb., dále jen trestní zákon), ale bylo od ní upuštěno 

novelou č. 152/1995 Sb. Česká právní úprava se tak vrátila do stavu, který již 

v minulosti upustila. Ščerba90 uvádí, že původní vládní návrh TZ nepředpokládal 

s navrácením ke stavu, kdy se musí peněžitý trest vymáhat před nařízením náhradního 

TOS. Tato úprava se do TZ vloudila až při projednání v Ústavně právním výboru 

Poslanecké sněmovny, který tuto změnu doporučil svým usnesením. Ščerba uvádí jako 

pravděpodobné důvody této změny, snahu o naplnění státního rozpočtu vymáháním 

peněžitého trestu a snahu zamezit přeplněnosti českých věznic. Předseda senátu je tedy 

povinen nařídit, aby peněžitý trest byl vymáhán, nezaplatí-li jej odsouzený do patnácti 

                                                 
88 Viz § 68 odst. 3 TZ. 
89 č. 28/1972 Sb. rozh. tr. 
90 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 464 s. 

Teoretik. ISBN 978-808-7576-939 str. 271. 
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dnů poté, co byl k zaplacení vyzván,91 nebo do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno 

rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo povolené splácení byly odvolány, nebo do 

uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen (§ 343 odst. 1 písm. a), b) a c) TŘ). 

Na tomto místě bych chtěl poznamenat, že pominu-li své výhrady k vymáhání 

peněžitého trestu jako takovému, čistě z technického hlediska se jeví lhůta 15 dnů jako 

nepřiměřeně krátká.  

 Zároveň je také kladen nárok na poškozeného, aby aktivně chránil svůj zájem na 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, jelikož nepřikročí-li k vymáhání svého nároku do tří měsíců ode dne, kdy 

nabyl právní moci rozsudek, jímž byl peněžitý trest uložen, může být peněžitý trest 

vymáhán bez ohledu na nárok poškozeného (§ 343 odst. 3 TŘ). Tímto se zužuje okruh 

případů, kdy není možno peněžitý trest vymáhat pro možnost zmaření uspokojení 

přiznaného nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích 

nebo na vydání bezdůvodného obohacení (viz předchozí ustanovení). „Vymáhání 

peněžitého trestu se děje buď prostřednictvím výkonu rozhodnutí v civilním řízení 

(srov. část VI. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), 

anebo v exekučním řízení podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů).“92 Vymáhání peněžitého trestu má u pachatelů trestných činů 

v silniční dopravě význam snad jedině v případě, kdy jde opravdu o to trestem 

postihnout majetkovou sféru pachatele (např. je zde snaha zamezit pachateli, aby si 

koupil další automobil, který by řídil bez platného řidičského oprávnění). 

 Samotný náhradní TOS pak lze tedy nařídit až po splnění podmínek uvedených 

v § 344 odst. 3 TŘ. Těmito podmínkami jsou: nemožnost upuštění od výkonu 

peněžitého trestu, nemožnost přeměny v trest domácího vězení či OPP, nemožnost 

odložení výkonu peněžitého trestu, nemožnost splácení peněžitého trestu po částkách a 

je-li zjevné, že trest může být zmařen.  Bohužel ani tyto jednotlivé podmínky činící 

z náhradního trestu odnětí svobody až krajní řešení nejsou bez problémů. Například 

přeměna v trest domácího vězení či OPP není nikterak konkrétně upravena a je v mnoha 

                                                 
91 Tato výzva je vydána ve formě opatření a soud k ní zpravidla připojí poštovní poukázku, jejímž 

prostřednictvím má odsouzený trest zaplatit. Současně ho v souladu s § 341 TŘ upozorní, že jinak bude 

zaplacení vymáháno. 
92 Ibid. str. 278. 
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aspektech problematická. TZ nestanoví, v jakém poměru se má přeměna provádět, což 

v konečném důsledku vede opět k tomu, že soudy raději k přeměně nepřistupují.  

 Lze tedy konstatovat, že soudy jsou nuceny k tomuto trestu přistupovat jako 

k výkonu pohledávky,93 což vede k tomu, že peněžitý trest ztrácí svoji povahu 

alternativního trestu, který má způsobit majetkovou újmu na straně pachatele. Přitom 

peněžitý trest patří mezi tresty vhodné pro pachatele trestné činnost v silniční dopravě, 

neboť může působit jako forma „závažnější pokuty“, pachatel bude velmi citelně na 

svém majetku postižen a budoucí riskantní jízdu si jistě rozmyslí. Přísný peněžitý trest 

téže může v konečném důsledku zabránit pachateli, aby si mohl koupit další motorové 

vozidlo a pokračovat v páchání trestné činnosti v silniční dopravě (resp. mu může 

zabránit v koupi vozidla, jež svými parametry činí jeho jízdu ještě riskantnější, neboť 

taková vozidla se pohybují ve vyšší cenové relaci). Smyslem trestání v silniční dopravě 

není šablonovité udílení podmíněného TOS a zákazu činnosti, tresty by měli ovlivnit 

konkrétního pachatele tak, aby již nebyl v silničním provozu nebezpečným. Pokud však 

bude zákonodárce preferovat ekonomické aspekty trestní politiky, jako v případě 

peněžitého trestu, pak budou soudy ve svých možnostech vhodně reagovat velmi 

limitované. 

3.5.6 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 Pro trestnou činnost v silniční dopravě je jistě zajímavým a vhodným trestem 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dále jen PVMH), jelikož  

§ 70 odst. 1 písm. a) TZ stanoví, že soud může uložit trest PVMH, které bylo užito 

k spáchání trestného činu. Podle § 70 odst. 2 TZ lze takový trest uložit, jen jde-li o věc 

nebo náhradní hodnotu patřící pachateli. 

  Trest PVMH připadá v úvahu u trestných činů v silniční dopravě v situaci, kdy 

pachatel spáchá trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí nebo vykázání podle 

 § 337 odst. 1 písm. a) TZ a ke spáchání uvedeného trestné činu použije motorové 

vozidlo. „V případech, kdy pachatel spáchá uvedený trestný čin např. opakovaně nebo 

pod vlivem alkoholu, popř. za jiných okolností zvyšujících nebezpečnost činu pro 

                                                 
93 Srov. JELÍNEK, J., a kol.: Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou: zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

advokátní tarif. 4. aktualiz. vyd. podle stavu k 1. 10. 2013. Praha: Leges, 2013, 1215 s. Glosátor. ISBN 

978-808-7576-694 str. 1102. 
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společnost, může takový trest přispět k účinné ochraně společnosti.“94 Pokud jde  

o notorické pachatele trestného činu podle § 337 TZ (dále jenom „maření“), o kterých 

jsem již psal v kapitole 2.3, pro ně je trest PVMH spíše ochranou jich samotných před 

hrozícími následky jejich neznalosti právních norem. Před kým však má především 

chránit jsou osoby, které pravidelně řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek. V případě, že jsou vlastníky motorového vozidla, je pravděpodobné, že samotný 

zákaz činnosti pro ně nebude představovat žádnou „fyzickou překážku“. Propadnutí 

vozidla by jim mohlo alespoň ztížit možnost znovu usednout za volant. V posledních 

letech se trest PVMH stal u trestných činů v silniční dopravě častěji využívaným a lze 

konstatovat, že jeho generálně preventivní účinek je významný.95 

3.5.6.1 Pachatelé, kteří nejsou majiteli motorového vozidla 

 Jak již bylo uvedeno, trest PVMH připadá v úvahu pouze za předpokladu, že 

pachatel je majitelem věci nebo náhradní majetkové hodnoty. Tedy, i když se pokusí 

zmařit možnost uložení tohoto trestu tím, že motorové vozidlo prodá nebo převede na 

osobu blízkou, je možné toto jednání postihnout propadnutím náhradní hodnoty.96 

Pro případ, že několikanásobný pachatel maření řídí motorové vozidlo, které mu 

nepatří, připadá logicky do úvahy užití ochranného opatření zabrání věci nebo jiné 

majetkové hodnoty podle § 101 TZ. Je totiž velice časté, že tito pachatelé řídí auto 

svého manžela, či druha anebo motorové vozidlo patří leasingové společnosti.  Bohužel, 

možnosti aplikace tohoto ustanovení jsou minimální. Ústavní soud sice judikoval, že: 

„Podle § 73 odst. l písm. c) TZ "nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 55 

odst. 1 TZ, může soud uložit, že se věc zabírá, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo 

majetku popřípadě jiný obdobný obecný zájem“. Ústavní soud má za to, že toto 

ustanovení umožňuje zabrat věc komukoli, a to i bez ohledu na to, zda měl vůbec 

nějaký vztah k trestnému činu nebo jeho pachateli.“97 Avšak Nejvyšší soud prakticky 

vyloučil širší využití ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

když judikoval, že:“ Bezpečnost lidí nebo majetku ve smyslu § 73 odst. 1 písm. c) 

TZ vyžaduje zabrání takových věcí, které jsou těmto zájmům samy o sobě nebezpečné 

tak, že tato nebezpečnost vychází přímo z jejich vlastností. Např. zakázané zbraně 

                                                 
94 Rozhodnutí č. 32/2006 Sb. rozh. tr. 
95 Hříšníci přicházejí o auta. Deník.cz. 19. 6. 2014. Dostupné z: http://www.denik.cz/plzensky-kraj/hrisni 

ci-prichazeji-o-auta-20140618-f5b7.html. 
96 Pro srovnání rozhodnutí č. 29/1972 Sb. rozh. tr. 
97 Usnesení Ústavního soudu ČR č. 62/1999. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazrxgm
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a střelivo, výbušniny, narkotika, jedy apod. Může také jít o věci jinak běžného použití, 

pokud však byly 'zvlášť' přizpůsobeny k páchání určité trestné činnosti tak, aby ji 

významně usnadňovaly (např. nákladní automobil, který má vybudován zvláštní úkryt 

pro nelegální převážení osob přes hranice).“98 Vzhledem k tomu, že lze jenom těžko 

speciálně uzpůsobit motorové vozidlo k páchání maření, je nasnadě, že do doby než 

nastane zásadnější zvrat v judikatuře vrcholných soudů, nebude možné uložit zabrání 

věci nebo jiné majetkové hodnoty u těchto trestných činů. Ani skutečnost, že se u třetí 

osoby vlastnící motorové vozidlo prokáže, že o páchání trestného činu (maření) 

pachatelem věděla, neznamená, že zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty připadá 

automaticky do úvahy. To je ostatně i obsahem judikátu č. 62/2000-I Sb. rozh. tr. : 

“Pouhé vědomí vlastníka věci o tom, že poskytuje svou věc jiné osobě ke spáchání 

trestného činu, nezakládá existenci obecného zájmu na zabrání věci ve smyslu § 101 

odst. 1 písm. c) TrZ, ale podle okolností může odůvodnit některou z forem účasti 

vlastníka takové věci na trestném činu [např. účastenství v podobě pomoci podle § 24 

odst. 1 písm. c) TrZ]. Na druhé straně může soud vyslovit i zabrání věci použité ke 

spáchání trestného činu, jejímž vlastníkem je osoba, která s tímto trestným činem nemá 

nic společného a ani o něm neví, avšak jen vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, 

popřípadě jiný obdobný obecný zájem.“ 

3.5.7 Zákaz činnosti 

 Trest zákazu činnosti má především zabránit pachateli v dalším páchání trestné 

činnosti. Lze jej uložit na jeden rok až deset let, dopustí-li se pachatel trestného činu 

v souvislosti s touto činností (§ 73 odst. 1 TZ). Odsouzenému po dobu výkonu tohoto 

trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, 

ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis  

(§ 73 odst. 3 TZ). Je možné ho uložit i pachateli, který potřebným oprávněním 

nedisponoval a přesto předmětnou činnost vykonával (viz notoričtí pachatelé maření).99

 Trest zákazu činnosti se většinou ukládá jako trest vedlejší, v loňském roce byl 

zákaz činnosti řízení motorových vozidel vysloven celkem ve 299 případech.100  

                                                 
98 61/2000 Sb. rozh. tr. 
99 Č. 41/1963 a č. 45/1969 Sb. rozh. tr. 
100 Ministerstvo spravedlnosti ČR: Přehled o uložených trestech/trestních opatření - hlavní sankce (trest 1) 

[online]. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z : http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu. 

html. 
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Postihuje jak sféru soukromou, kdy pachatel ve svém volném čase nemůže řídit 

motorové vozidlo, tak i sféru pracovní (proto je uložení tohoto trestu zapotřebí zvlášť 

pečlivě zvažovat u řidičů – profesionálů).   

 Hlavním problémem trestu zákazu činnosti motorových vozidel je velmi obtížná 

kontrolovatelnost jeho výkonu, odsouzení mohou být přistižení při porušování zákazu 

řízení motorových vozidel prakticky jen ve třech případech: 

a) jsou účastníky dopravní nehody či jsou přistiženi Policií při páchání dopravního 

přestupku; 

b) jsou předmětem (nutno podotknout že nemnohých) dopravně-bezpečnostních 

kontrol; 

c) příslušníci Policie ČR cíleně vyčkávají (ať už z vlastní iniciativy, či na základě 

tipu) na to, až odsouzený vyslovený zákaz poruší.  

S jistou dávkou nadsázky lze říci, že stejně jako v případě trestu domácího vězení, 

přistižení při porušování zákazu činnosti lze považovat za obyčejnou lidskou smůlu. 

Řešením by mohlo být zvýšení fyzické přítomnosti hlídek dopravní policie na silnicích, 

avšak vzhledem k všeobecně propagované doktríně šetření státních výdajů je tato 

možnost nepravděpodobná. 

 Další, mezi odbornou veřejností debatovanou skutečností, je délka zákazu 

činnosti. Proti sobě zde stojí názory označující dlouholetý zákaz činnosti řízení 

motorových vozidel jakožto bezpečnostní riziko per se a názory, které takovéto tvrzení 

odmítají jako bezpředmětné. Dle názoru prvé skupiny vede dlouhodobý nedostatek 

praxe k dekvalifikaci a následné nebezpečnosti pro plynulost a bezpečnost silniční 

dopravy. Takovýto názor je v souladu s postojem druhé skupiny třeba odmítnout. Ne 

každý nezkušený řidič je a priori bezpečnostním rizikem, pokud si svoji nezkušenost 

uvědomuje a přizpůsobuje jí svoji jízdu. Za druhé, smyslem zákazu činnosti není snaha 

o zachování řidičských kvalit odsouzeného, ale účinná ochrana společnosti před 

pokračováním v trestné činnosti.101 

 V drtivé většině případů je pachateli trestného činu v silniční dopravě zakázáno 

řízení motorových vozidel všech druhů. Přitom poměrně často je vhodnější 

diferenciovat zákaz činnosti a uložit jej pouze pro určitou skupinu řidičského oprávnění. 

Dopustí-li se pachatel trestného činu nedbalostního ublížení na zdraví podle §148 TZ 

                                                 
101 Podobně též: VANDUCHOVÁ, Marie. Zákaz činnosti v československém trestním právu. Praha: 

AUC-Iuridica., č. 2/1989, str. 5-77. 
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tím, že v souvislosti s ním zaviněnou dopravní nehodou zraní svého spolujezdce na 

motocyklu, pro jehož řízení je zapotřebí řidičské oprávnění skupiny A (24), je možné 

s ohledem na okolnosti případu zakázat řízení pouze těchto jednostopých vozidel a 

ponechat řidičské oprávnění skupiny B, které pachatel například potřebuje k dopravě do 

místa svého zaměstnání. Do popředí se zde dostává individualizace trestu, zakáže se 

činnost, jíž pachatel porušil platné zákony, a přitom je zachována jeho způsobilost 

k řízení jiných motorových vozidel. Diferenciace je také možná v případě, kdy se 

pachatel, řidič z povolání, dopustí ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ 

jízdou ve svém osobním automobilu, načež mu soud uloží zákaz činnosti spočívající 

v zákazu řízení motorových vozidel skupiny B, a ponechá mu řidičské oprávnění pro 

skupinu C. Pachatel tedy nebude postižen na možnosti výdělku. 

4 Odklony v trestním řízení 

 Není dozajista pochyby o tom, že je z hlediska úplnosti vhodné zařadit do této 

práce i kapitolu pojednávající o odklonech v trestním řízení. Složitější je však vypořádat 

se s jejich vztahem k trestům. Odklony neboli diverze jsou alternativními procesními 

způsoby trestního řízení.102 Z toho tedy plyne, že se jedná o institut práva procesního, 

což je nejpodstatnějším rozdílem mezi odklony a trestem. V případě odklonů také 

většinou nedochází k vyslovení viny soudem (výjimkou jsou dohoda o vině a trestu a 

trestní příkaz). Pachateli dále také není újma za spáchání trestného činu autoritativně 

uložena, nýbrž pachatel se dobrovolně sebeomezuje, přebírá dobrovolně odpovědnost. 

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že i přes výše uvedené rozdíly mezi tresty a 

odklony, existuje i mnoho podobností, které v souhrnu vedou k tomu, že jsou 

v některých pramenech označovány jakožto sankční opatření.103 Jejich sankční 

charakter lze úspěšně využít například v případech, kdy jednání pachatele vykazuje 

znaky trestného činu, ale jeho závažnost je jenom nepatrná. Po opuštění materiálního 

pojetí trestného činu je často problematické na takovouto kategorii trestných činů 

vhodně reagovat. Odklony umožňují nepokračovat ve standardním trestním stíhání, což 

vede ke snížení difamačního a stigmatizujícího efektu trestního řízení na takového 

                                                 
102 Jednotná definice neexistuje, avšak většinou jsou odklony definovány velmi podobně jako v této práci. 

Pro srovnání JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1. 4. 2013 

včetně změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013, Student (Leges). ISBN 978-808-

7576-441 str. 740. 
103 Ibid. str. 741. 
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pachatele. Dále je vhodné poznamenat, že i některé tresty, stejně jako odklony, v sobě 

nesou prvky dobrovolného sebeomezení, neboť i některé alternativní tresty vyžadují de 

facto souhlas pachatele. Příkladem budiž domácí vězení, u kterého je podle § 60 odst. 1 

písm. b) TZ podmínkou jeho uložení písemný slib pachatele, že se ve stanovené době 

bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou 

potřebnou součinnost. Popřípadě je možno uvést trest OPP, kde podle § 64 TZ soud 

přihlédne ke stanovisku pachatele. V případě, že pachatel poskytne negativní stanovisko 

k trestu OPP, soudy většinou zvolí trest jiný. Ščerba dokonce nachází mezi jednotlivými 

tresty a odklony větší míru podobnosti, když píše, že: “odklony jsou některými svými 

důsledky pro pachatele/obviněného obdobné trestům. Podmíněné zastavení trestního 

stíhání, resp. podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, jsou určitým procesním 

protějškem podmíněného odsouzení, narovnání je do určité míry protějškem peněžitého 

trestu…“104 V rámci této práce tedy budu považovat odklony za jakési procesněprávní 

protějšky trestů. 

 Požadavek aktivní spolupráce, náhrady škody a doznání viny, které jsou 

podmínkami užití odklonů, považuji za conditio sine qua non případné rehabilitace a 

resocializace pachatele. Odklony jsou částečnou odpovědí na krizi restorativní justice, 

pachatel je za porušení zákona nejen sankcionován, ale je i veden k tomu, aby se ke 

spáchanému činu postavil, uznal jej a aktivně napravil jeho následky. To spolu 

celkovým narovnáním konfliktu s poškozeným (hlavně u institutu narovnání) může vést 

především u prvopachatelů a pachatelů méně závažných trestných činů k výraznému 

snížení recidivy a vypořádání se s nezvyklou životní situací.105 Z tohoto důvodu jsou 

odklony preferovanou alternativou v případě nedbalostních trestných činů v dopravě.

 Mezi odklony v užším slova smyslu řadíme instituty podmíněného zastavení 

trestního stíhání (§ 307 a 308 TŘ), podmíněné odložení podání návrhu na potrestání  

(§ 179g a 179h TŘ), narovnání (§ 309 a násl. TŘ) a odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého (§ 70 ZSVM). Jedná se o tzv. odklony spojené s výchovným působením, 

jejich definičním znakem je zastavení trestního stíhání (ne u narovnání) spojené 

                                                 
104 ŠČERBA, Filip. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2. Dostupné 

z:http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/trestni-pravo/art_5781/chap_5448/v-prakticke-vyznamy-pojimani-

odklonu-jako-sankcniho-opatreni.aspx [cit. 2014-03-04]. 
105 Opačný, o poznání skeptičtější názor na používání odklonů, viz SALZBERG, Philip a KLINGBERG. 

The Effectiveness of Deferred Prosecution for Driving While Intoxicated. Journal of Studies on Alcohol 

and Drugs. 1983, č. 2. 

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/trestni-pravo/art_5781/chap_5448/v-prakticke-vyznamy-pojimani-odklonu-jako-sankcniho-opatreni.aspx
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/trestni-pravo/art_5781/chap_5448/v-prakticke-vyznamy-pojimani-odklonu-jako-sankcniho-opatreni.aspx
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s určitým sankčním popřípadě výchovným opatřením. U prvních dvou jmenovaných je 

stanovena zkušební doba, po kterou je trestní stíhání zastaveno, čímž se umožňuje 

případné výchovné působení na pachatele. Naproti tomu narovnání je konečným 

(definitivním) způsobem vyřízení věci, ale nutnost souhlasu poškozeného a povinnost 

zaplatit peněžitou částku pro pomoc obětem trestné činnosti z něj činní klasický nástroj 

restorativní justice. Sankční složka je zde potlačena (ale přesto obsažena) ve prospěch 

urovnání konfliktu mezi pachatelem a poškozeným. Poslední institut, který jsem do užší 

podmnožiny odklonů zahrnul je odstoupení od trestního stíhání mladistvého. Jedná se o 

“v jistém smyslu hraniční institut mezi tzv. prostým odklonem a odklonem spojeným 

s výchovným působením. Problém tkví v tom, že prvky výchovného působení jsou u 

tohoto institutu stanoveny pouze jako fakultativní podmínky pro jeho uplatnění, ať už se 

jedná o nahrazení škody poškozenému, podrobení se výchovným povinnostem atd.“106 

Důvodem proč tento institut zařadit mezi odklony v užším smyslu je ustanovení  

§ 70 odst. 3 ZSVM, které stanoví, že odstoupit od trestního stíhání lze zejména 

z fakultativních důvodů, jako je vykonaný probační program atd. Neaplikování 

výchovných povinností zde tedy bude jen výjimečné. 

 Naopak jsem mezi odklony v užším smyslu nezařadil tzv. odklony prosté, neboť 

tyto pachateli nestanoví žádné další podmínky a trestní stíhání je zde zastaveno bez 

dalšího, čímž postrádají sankční charakter. Prostým odklonem je např. postup podle  

§ 172 odst. 2 písm. c) TŘ a v případě postupu podle § 70 odst. 1 ZSVM, kdy soud pro 

mládež, nebo v přípravném řízení státní zástupce, odstoupí od trestního stíhání 

mladistvého bez využití prvků výchovného působení. Dále jsem mezi odklony v užším 

smyslu nezahrnul instituty trestního příkazu a dohody o vině a trestu. U obou je 

důvodem skutečnost, že nesplňují hlavní definiční znak odklonu v užším smyslu – 

zastavení trestního stíhání. Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku 

 (§ 314e odst. 6 TŘ) a u dohody o vině a trestu je z podstaty věci vyslovována vina, 

tentokrát přímo formou odsuzujícího rozsudku (§ 314r odst. 4 TŘ). Z těchto důvodů se 

budu zaobírat pouze užší skupinou odklonů, představující alternativu, především 

k podmíněnému TOS, který je u trestných činů v silniční dopravě zbytečně nadužíván, a 

                                                 
106 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 464 s. 

Teoretik. ISBN 978-808-7576-939 str. 59. 
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který, i ve formě podmíněného TOS s dohledem, působí na pachatele naprosto 

minimálním výchovným vlivem.  

4.1 Podmíněné zastavení trestního stíhání a podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání 

 Podmíněné zastavení trestního stíhání je nejvyužívanějším odklonem.107 Postup 

podle § 307 a 308 TŘ je možný za předpokladu, 

a) že se jedná o řízení o přečinu,  

b) obviněný vyslovil s podmíněným zastavením trestního stíhání souhlas, 

c)  doznal se k činu, 

d)  nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její 

náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, 

e) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání 

uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, 

f)  a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k 

okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.  

Novela trestního řádu nacházející se pod číslem 193/2012 Sb. přinesla do trestního řádu 

v ustanovení § 307 odst. 2 možnost použití procesních protějšků trestů zákazu činnosti a 

peněžitého trestu. Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, 

okolnostmi jeho spáchání popřípadě poměry obviněného, je možné podmíněně zastavit 

trestní stíhání, pouze pokud se obviněný zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité 

činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo že  složí na účet soudu a v 

přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato 

částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu. To vše za stejných podmínek, 

týkajících se osoby obviněného a jeho dosavadního života, jako v prvním odstavci. U 

těchto zvláštních typů podmíněného zastavení trestního stíhání je možno stanovit 

zkušební dobu až na pět let.108 Na tomto místě je třeba upozornit na dva zásadní rozdíly 

mezi trestem zákazu činnosti a podmíněným zastavením trestního stíhání podle § 307 

odst. 2 písm. a) TŘ. V případě trestu zákazu činnosti se doba, po kterou bylo pachateli 

                                                 
107 Pokud tedy budeme chápat odklony v užším pojetí. 
108 Přičemž u podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 TŘ a u podmíněného zastavení 

trestního stíhání mladistvých je možné stanovit zkušební dobu jenom na 3 léta. 



59 

   

zadrženo řidičské oprávnění policejním orgánem, započítává do celkové výše trestu. To 

však neplatí pro postup podle §307 odst. 2 písm. a) TŘ, doba zadržení řidičského 

oprávnění se nezapočítává do doby, po kterou se pachatel zavázal neřídit motorové 

vozidlo. Navíc, v případě trestu zákazu činnosti je možné po uplynutí poloviny trestu 

pachateli podmíněně navrátit řidičské oprávnění postupem podle § 90 odst. 1 TZ. Žádná 

obdobná možnost však u podmíněného zastavení trestního stíhání podle §307 odst. 2 

písm. a) TŘ neexistuje. 

 Především zvláštní typy podmíněného zastavení trestního stíhání jsou u 

trestných činů v silniční dopravě vhodnou variantou k trestům. Ostatně i podle 

důvodové zprávy by “zakotvení takové možnosti mělo přispět k rychlejšímu vyřizování 

případů tohoto typu a přinést tím i úsporu pro systém trestní justice.“109 Samotná otázka, 

kdy je pro vyřízení dopravního trestného činu vhodné využít podmíněné zastavení 

trestního stíhání, má dvě roviny. Tou první je typová závažnost trestných činů, musí se 

jednat o přečin. Druhou rovinou je pak závažnost v konkrétním daném případě, ta se 

posuzuje podle osoby pachatele (prvopachatel, nezkušený řidič), dosavadního života 

(recidiva, záznam v evidenční kartě řidiče) a okolnostem případu (nízká viditelnost, 

vysoká rychlost). V praxi jde postup podle § 307 odst. 1, 2 TŘ nejčastěji využít za 

situace, kdy není přímý poškozený podle § 43 odst. 1 TŘ, či dohoda mezi poškozeným 

a pachatelem není možná, a přesto jsou zde důvody k postupu podle § 307 odst. 1,2 TŘ. 

Například v případě trestného činu podle § 274 TZ, řízení pod vlivem návykové látky. 

V případě, že prvopachatel řídil pod vlivem alkoholu, přičemž jeho naměřená hladina 

byla do 1,5 promile, je využití podmíněného zastavení trestního stíhání podle mého 

názoru v pořádku, ideálně se závazkem zdržet se řízení motorových vozidel na 12-16 

měsíců. Pokud však pachatel řídil pod vlivem alkoholu a naměřená hodnota byla více 

než 1,5 promile, považuji takovéto jednání za natolik hazardní, že by se k využití 

podmíněného zastavení trestního stíhání mělo sahat pouze jen výjimečně po zvážení 

všech okolností případu. U pachatelů, jejichž výpis z evidenční karty řidiče indikuje, že 

se jedná o problematického účastníka silničního provozu, je pak třeba spíše sáhnout po 

trestech, či se alespoň pohybovat na horní hranici zkušební doby. To vše v první řadě 

z důvodů generálně preventivních, přehnaně mírný trest snižuje autoritu práva jako 

celku. A v druhé řadě také proto, že odklony by měli být nejmírnější formou 

                                                 
109 Důvodová zpráva k novele trestního řádu č. 193/2012. In: Sněmovní tisk 510/0, část č. 1/2 Novela z. - 

trestní řád. 2012. Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=75290#prilohy. 
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sankcionování pachatele, měli by ho usměrnit. U notorických silničních pirátů je, dle 

mého soudu na místě místo odklonů spíše NTOS, nebo trest OPP či peněžitý trest. Již 

jenom kvůli tomu, že jejich další případné porušení zákona bude považováno za 

recidivu, a ne jako důvod pro uložení souhrnného trestu (bude tedy pro ně mít 

závažnější důsledky).  

 U trestných činů v silniční dopravě vidím jako problematickou aplikaci 

ustanovení § 307 odst. 2 písm. b) TŘ, neboť toto ustanovení svou možností složit 

peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle 

zákona 45/2013 Sb. zbytečně vylučuje z užívání už tak opomíjený institut narovnání. 

Nehledě na skutečnost, že u většiny trestných činů v silniční dopravě se zákaz činnosti, 

nebo alespoň závazek zdržet se řízení motorových vozidel, považuje za obligatorní. 

Judikatura také ukazuje meze, kdy již není podmíněné zastavení trestního stíhání 

vhodným řešením, například „riskantní jízda opilého řidiče (1,77 g/kg alkoholu v krvi) 

osobního automobilu a způsobení závažných následků dopravní nehody v podobě těžké 

újmy na zdraví u jednoho ze spolujezdců a ublížení na zdraví u dalších dvou 

spolujezdců, jsou takovými okolnostmi případu, pro které nelze považovat za 

dostačující rozhodnutí ve věci rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.“110 

Dalším problémem může být požadavek doznání pachatele, přičemž toto doznání vůči 

němu může být použito v dalším trestním řízení. Pachatel může z tohoto důvodu 

přistupovat k případnému podmíněnému zastavení trestního stíhání ostentativně.111 

Stejně tak problematický může být požadavek, aby pachatel souhlasil s podmíněným 

zastavením trestního stíhání, aniž by věděl, jak dlouhá zkušební doba mu bude určena 

(to především v případech, kdy se pachatel bude muset dobrovolně zavázat ke zdržení 

se řízení motorových vozidel). Zde je na místě, aby jeho právní zástupce, popřípadě on 

sám, napřed neoficiálně “předjednal“ podmínky podmíněného zastavení trestního 

stíhání. 

 Pro podmíněné odložení návrhu na potrestání platí to samé co o podmíněném 

zastavení trestního stíhání, s tím rozdílem, že tento postup je možno uplatnit pouze 

v případech, kdy je ve věci možno vést zkrácené přípravné řízení. 

                                                 
110 31/1994 Sb. rozh. tr. 
111 I když podle některých názorů není takováto obava na místě. Viz COUFAL, Petr.: Nad dalším 

zrychlením a zefektivněním trestního řízení, Státní zastupitelství, 10/2009, str. 23. 
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4.2 Narovnání 

 Narovnání je “enfant terrible“ odklonů, neboť je minimálně využíváno, a to 

především kvůli náročnosti a délce trvání, které s sebou jeho mediace nese. Jeho 

podmínkami jsou podle § 309 TŘ   

a) stíhání pro přečin,  

b) souhlas obviněného i poškozeného,  

c) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné 

pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, váženě a určitě,  

d) obviněný uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné 

úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem,  

e) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k 

jeho vydání,  

f) a složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství 

peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená 

závažnosti přečinu, a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující 

vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem 

dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým 

poměrům. 

 Oproti podmíněnému zastavení trestního stíhání je zde několik zásadních 

rozdílů. Tím nejmarkantnějším je jejich rozdílný účel. Narovnání se snaží urovnat 

konfliktní stav mezi pachatelem a poškozeným, což lze považovat za civilistický prvek 

v trestním právu.  Z podstaty věci tedy vyplývá, že zde musí být poškozený podle  

§ 43 odst. 1 TŘ. Dalším rozdílem je potřeba pouhého prohlášení pachatele, že spáchal 

trestný čin, přičemž prohlášení nelze v případném dalším trestním řízení použít jako 

doznání a nelze k němu přihlížet. Toto ustanovení by mělo pozitivně motivovat 

pachatele k tomu, aby se snažil o smírné řešení.  

Největší prostor pro využití institutu narovnání vidím u trestných činů v silniční 

dopravě především u trestného činu ublížení z nedbalosti podle § 148 TZ. Dle mého 

názoru jsou rezervy v práci Probační a mediační služby,112 neboť jejich aktivity jsou 

často spíše formalistního rázu a nejsou zaměřeny hlavně na oběť trestného činu. Také 

                                                 
112 Ta podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o Probační a mediační službě vytváří podmínky pro narovnání. 
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by, pro větší efektivitu tohoto institutu, bylo vhodné, aby Probační a mediační služba 

vstupovala do konfliktní situace mezi pachatelem a poškozeným co nejdříve, neboť by 

mohla vysvětlit pachateli, jaké chování či gesta poškozený očekává (např. omluvu, 

pomoc s domácími pracemi). Tím by se vytvořila vzájemná důvěra mezi oběma aktéry 

konfliktního vztahu a mohla by se zvýšit pravděpodobnost uzavření dohody o 

narovnání. Větší využitelnosti narovnání by také mohlo přispět vypuštění povinnosti 

pachatele složit peněžitou částku na pomoc obětem trestných činů, neboť vycházím 

z úvahy, že institut narovnání mění vztah pachatel – stát na vztah pachatel – poškozený. 

Tedy, ingerence státu je zde omezena jenom na schválení a zprostředkování narovnání. 

Samotný právní vztah pak nabývá jakési civilněprávní podoby a sankce zde působí 

spíše jen jako cizorodý prvek. Smyslem tohoto institutu je především srovnání sporu 

mezi poškozeným a pachatelem, pomoc obětem trestných činů tu má spíše sekundární 

roli jakéhosi splacení dluhu společnosti za spáchaný trestný čin. 

Další kritické hlasy na adresu narovnání souvisejí s peněžitým plněním, které je 

jeho samozřejmou součástí. To totiž znamená, že možnost zaplacení tohoto “odpustku“ 

mají především movitější pachatelé, kdežto ti méně solventní jsou odkázáni na jiné 

instituty trestního práva. Na druhou stranu, institut narovnání staví do popředí zájmy 

poškozeného, proto nevidím ve spravedlivé reparaci ve formě peněžitého plnění žádný 

zásadní problém. 

 Závěrem je třeba zmínit institut odložení věci po schválení narovnání, který je 

variantou narovnání ve zkráceném přípravném řízení. Nepředpokládám, že bude tento 

institut hojně využíván, především protože lhůta dvou týdnů, zákonem vyhrazená pro 

zkrácené přípravné řízení, je pro věc tak delikátní, jako je dohoda o narovnání, příliš 

krátká (ani případné prodloužení lhůty o deset dní podle § 179f odst. 2 TŘ asi nebude 

stačit pro případné odložení věci po schválení narovnání). 

4.3 Odstoupení od trestního stíhání mladistvého 

 Zákon vyžaduje v § 70 odst. 1 ZSVM pro odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého kumulativní splnění následujících podmínek:  

a) horní hranice provinění nesmí převyšovat tři léta; 

b) chybějící veřejný zájem na dalším trestním stíhání mladistvého; 

c) přihlédnutí k povaze a závažnosti provinění a osobě mladistvého. 
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Od trestního stíhání může být za těchto podmínek odstoupeno, pokud trestní stíhání není 

účelné, nebo potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších 

provinění. 

V případě, že by ustanovení o odstoupení od trestního stíhání mladistvého 

obsahovalo pouze tyto podmínky, jednalo by se o odklon prostý a tento institut by 

neměl žádnou sankční povahu. Proto je podstatný obsah třetího odstavce téhož 

paragrafu, kde se lze dočíst, že: “odstoupit od trestního stíhání lze zejména v případě:  

a) jestliže mladistvý již úspěšně vykonal vhodný probační program,  

b) byla úplně nebo alespoň částečně nahrazena škoda způsobená 

proviněním a poškozený s takovým odškodněním souhlasil,  

c) bylo úplně nebo alespoň částečně vráceno bezdůvodné obohacení 

získané proviněním a poškozený s takovým rozsahem vrácení 

bezdůvodného obohacení souhlasil, 

d)  anebo bylo mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové 

řešení lze považovat z hlediska účelu řízení za dostatečné.“  

Probační program je výchovným opatřením podle § 17 ZSVM. Specifické zde je, že 

výchovná opatření lze mladistvému uložit i v průběhu trestního řízení za podmínky, že 

s tím mladistvý souhlasí (§ 15 odst. 3 ZSVM). Bez této možnosti by nebylo možno 

odstoupit od trestního stíhání mladistvého. Další podmínkou je alespoň částečná 

náhrada škody či vrácení bezdůvodného obohacení. Na formulaci tohoto ustanovení je 

zajímavé, že připouští, aby za mladistvého nahradil škodu někdo jiný, v tomto případě 

klasicky rodiče. Poslední možností je pak vyslovení napomenutí s výstrahou, podle § 20 

ZSVM. V současné době mohou patnáctiletí mladiství řídit, podle zákona o silničním 

provozu, vozidla s objemem motoru nepřevyšujícím 50 cm3. Do této kategorie spadají 

kromě mopedů i malé automobily, známe jako tzv. mopedauta dosahující rychlosti i 45 

km/h a vážící až 350 kg. Navíc, v šestnácti letech mohou mladiství již řídit lehké 

motocykly s kubaturou do 125cm3.113 To znamená, že mladí lidé bez zkušeností mají 

k dispozici dopravní prostředky s objemem motoru převyšujícím jejich právní vědomí a 

mnohdy i pud sebezáchovy. Dle mého názoru, v případě, že je mladistvý přistižen při 

jízdě pod vlivem alkoholu či drog, anebo, spáchá-li provinění nedbalostního ublížení na 

zdraví bez vážnějších následků, je vhodnější využít institut podmíněného zastavení 

                                                 
113 V prvním případě se jedná o řidičské oprávnění skupiny AM a ve druhém A1. 



64 

   

trestního stíhání, nežli odstoupení od trestního stíhání. Tímto institutem se mu totiž dává 

najevo, že se shovívavě akceptuje jeho mladická nerozvážnost a mladistvý pachatel není 

konfrontován se závažnými následky svého jednání. Tresty i sankční opatření mají mít 

hlavně preventivní účinek, ať už individuální, nebo generální, měly by především 

vychovávat. Takovýto účinek není zjevný ani u náhrady škody rodiči mladistvého 

pachatele, ani u napomenutí s výstrahou. A pro úspěšné splnění probačního programu je 

dle mého soudu doba pro trestní řízení příliš krátká, proto je prakticky nevyužitelný. 

5 Závěr 

 V čem lze hledat prapůvod anomie na českých silnicích? Jedním z hlavních 

důvodů je dozajista schovívavost společnosti vůči porušování předpisů v silniční 

dopravě. Pod falešnou záminkou snahy o plynulou jízdu mnoho řidičů překračuje 

maximální povolenou rychlost a nerespektuje příkazové a zákazové značky. Automobil 

je pro mnoho řidičů odrazem jejich společenského statusu a při jízdě po silnicích cítí 

téměř povinnost podstupovat nepřiměřené riziko agresivním stylem jízdy. Ani alkohol 

za volantem není stále ničím raritním.  Ve třetím čtvrtletí roku 2014 připadalo na každý 

den průměrně 24 přestupků nebo trestných činů spočívajících v řízení motorového 

vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.114 Jak již však bylo v rámci této 

práce na mnoha místech zmiňováno, zatím stále chybí tolik potřebný společenský tlak, 

který by podobné chování minimalizoval.  

 Když jsem začínal psát tuto práci, považoval jsem za nejlepší prevenci před 

trestnou činností v silniční dopravě zesílenou represi. Zvýšení počtu hlídek na silnicích, 

relativně vysoké tresty pro pachatele trestných činů a obecně nízkou míru tolerance 

k trestněprávně relevantnímu jednání na silnici, to byla má první řešení. Během psaní 

práce jsem však zjistil, že většina nástrojů pro vhodné postižení této trestné činnosti je 

již k dispozici. Jejich vhodné aplikaci ale brání dva hlubší systémové problémy. Za 

prvé, v činnosti soudců a státních zástupců často přetrvává jistá šablonovitost. Místo 

snahy o co nejvyšší míru individualizace trestu se častěji uchylují k zažitým způsobům 

trestání, aniž by dostatečně reflektovali jedinečnosti každého případu. Opakem této 

šablonovitosti jsou nepřípustné rozdíly v rozhodování v rámci České republiky.  

                                                 
114 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Přestupky a trestné činy. Informace o stavu  bodového  systému v 

České republice [online]. 2014 [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/48357 

DDC-ADA4-4FE9-B90A-504B39DDAA09/0/14Q3_PaT.pdf. 
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Například ve větších městech obecně panuje vyšší míra tolerance k trestným činům 

v silniční dopravě spáchaných pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Zatímco 

za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 287 TZ, uloží okresní soud 

v Českém Krumlově, v případě, ž měl pachatel přes 2 promile v krvi podmíněný TOS a 

zákaz činnosti, v Praze je za prakticky stejných skutkových okolností možno postupovat 

podle § 307 TŘ a trestní řízení podmíněně zastavit. 115  

 Státní zástupci by měli navrhovat a soudy ukládat co nejvíce individualizované 

tresty, tedy takové, které nejenom odpovídají povaze a závažnosti trestného činu, ale 

také poměrům a osobě pachatele a jeho chování po trestném činu. Například pachatele, 

kteří dopravní nehodu způsobili a vnímají ji jakožto svoji největší životní chybu a kteří 

svého činu litují a plně spolupracují při jeho objasňování je spíše vhodné přiměřenou 

skladbou více vedle sebe přípustných alternativních trestů či užitím odklonu postihnout 

tak, že pocítí odpovědnost za svůj čin, ale pokud to bude možné, nebudou vyčleněni ze 

společnosti. Vhodný je zde zejména trest OOP. Naopak piráti silnic, kteří obecně 

pohrdají systémem a jeho pravidly, by měli být v případech, kdy je to možné, spíše 

postiženi na osobní svobodě, neboť to je jediná hodnota, která je pro ně a jejich 

společenský status kriticky důležitá.   

 Druhým systémovým problémem je pak přístup zákonodárce, který v rámci snah 

o co největší ekonomickou optimalizaci trestní justice zapomíná, že ekonomičnost je 

jenom jedním z hledisek trestní politiky státu. Za nesystémovou tedy považuji 

skutečnost, že trest OPP lze za podmínek stanovených v § 65 odst. 2 a § 65 odst. 2 

písm. c) TZ přeměnit na peněžitý trest. Pokud je OOP opravdu trestem alternativním 

k TOS, pak zákonitě působí možnost přeměny v méně závažný peněžitý trest jako 

apriorně diskriminační opatření, neboť movitější pachatelé se mohou z trestu OOP 

vykoupit. Ostatně i sama podstata peněžitého trestu je postižena snahou zákonodárce o 

co nejekonomičtější trestní justici. Soudci jsou odrazováni od jeho využívání povinností 

trest vymáhat. V Evropě nejpoužívanější alternativní trest je tak u nás marginalizován 

na úkor snahy státu získat v první řadě finanční prostředky. Demokracie je nejenom 

nejsložitější, ale také nejdražší formou vlády a snaha šetřit na tak elementárním sektoru 

                                                 
115 Ne že by lokální rozdíly v přístupu k některým trestným činem byly výjimkou (například držení drog 

vězněm ve věznicích nacházejících se v Čechách je považováno za kázeňský přestupek, zatímco na 

Moravě je to samé jednání považováno za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 

TZ), ale v celospolečenském problému, jakým kriminalita v silniční dopravě dozajista je, je zapotřebí 

postupovat holisticky a konzistentně po celé ČR. 
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civilizované společnosti, jakým je trestní justice, může mít do budoucna hluboké a 

těžko odstranitelné dopady. 

De lege ferenda bych navrhl zavedení institutu víkendového vězení nebo 

krátkodobých TOS ve specializovaných detenčních zařízeních. Tato zařízení by mohla 

být, z důvodů zákonodárcem tolik sledované ekonomičnosti i soukromě provozovanými 

zařízeními a sloužila by jako věznice pro pachatele vybraných, méně závažných 

trestných činů. Pro pachatele trestných činů v silniční dopravě by se tak minimalizovaly 

kriminogenní faktory pobytu ve věznici mezi protřelými kriminálníky, a přitom by se 

dosáhlo postihu pachatele na osobní svobodě. Takovéto krátkodobé tresty by mohly 

nahradit, často poněkud neefektivní podmíněné TOS. De lege ferenda by o nich bylo 

obzvláště vhodné uvažovat jako o sankcích za jednání spočívající ve spáchání trestných 

činů podle § 274 TZ, §148 TZ § 337 TZ a § 151 TZ. 

 Institut domácího vězení funguje již od svého počátku v jakémsi provizoriu, 

neboť možnost jeho ukládání je značně omezena skutečností, že dodnes nebyl zaveden 

systém elektronického sledování odsouzených k tomuto trestu. Za takové situace se 

nelze soudcům divit, že se mnohdy nespolehnou na písemný slib pachatele a sporadické 

kontroly pracovníků probační a mediační služby, načež místo toho přistupují k jiným 

formám trestání. V době psaní této práce bylo připravováno v pořadí již čtvrté výběrové 

řízení na poskytovatele systému elektronického sledování odsouzených k trestu 

domácího vězení. Termín možného spuštění není ani dnes znám. Je proto nasnadě, že 

bez možnosti elektronického sledování odsouzených bude tento trest ukládán spíš 

raritně.  

 U trestu OPP je složitou otázkou, zdali by nebyl vhodný návrat ke 

stanovení maximální výměry trestu na 400 hodin. Argumenty pro i proti jsou 

přesvědčivé. Pro mnoho pachatelů znamená trest OPP možnost dosáhnout, po případné 

přeměně v nepodmíněný TOS, trestní sazby, která je často pod minimální zákonnou 

sazbou za jimi spáchané trestné činy. Na druhou stranu je třeba uznat, že 400 hodin je 

velmi dlouhá doba, což zvyšuje pravděpodobnost, že trest nebude vykonán. Obecně 

tento trest považuji za velmi vhodný u nedbalostních trestných činů v silniční dopravě, 

popřípadě jako vhodnou nápravu pachatelů, kteří spáchali trestný čin v silniční dopravě 

bezohlednou jízdou a pro které bude případný veřejně vykonávaný trest znamenat újmu 

na společenské prestiži. 
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 Jak již bylo zmíněno výše, peněžitý trest má v dnešní podobě spíše povahu 

pohledávky, nežli závažnější pokuty. De lege ferenda by bylo vhodné, aby byly soudy 

zbaveny povinnosti jej vymáhat. Popřípadě, aby jeho vymáhání bylo možné jen 

v případě, že pro ochranu společnosti je důležité, aby byl pachatelův majetek zmenšen 

(aby si nemohl koupit další velmi silný automobil atd.). Peněžitý trest má u trestných 

činů v silniční dopravě nezastupitelné místo a může sloužit jako vhodná reakce 

prakticky na všechny trestné činy. V některých případech by vhodnou kombinací spolu 

s trestem propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty mohl posloužit jako faktické 

zabránění v řízení motorových vozidel notorickým pachatelem maření, neboť by ho 

nejenom zbavil motorového vozidla, ale i by mu znemožnil si obratem koupit jiné. 

 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty se mezi často používané tresty 

v silniční dopravě teprve zařazuje, obecně by šlo doporučovat v případech, kdy pachatel 

ignoruje dříve uložený zákaz činnosti, popřípadě pořídí-li si motorové vozidlo pachatel, 

který řidičské oprávnění nikdy nevlastnil. Otázkou zde zůstává, zdali se vyplatí u 

motorových vozidel, jejichž reálná cena je nižší nežli cena za jejich ekologickou 

likvidaci. V době tržní ekonomiky by však bylo vhodné uvažovat o zapojení privátních 

subjektů do celého procesu, které by za cenu kovošrotu automobily zdarma přebíraly 

k likvidaci. 

 Tresty za trestné činy v silniční dopravě musejí zachovávat jednotu generální 

a  individuální prevence. Drakonickým trestáním se žádného efektu nedosáhne. Na 

druhou stranu je třeba důsledně dbát na to, aby trest pro pachatele znamenal natolik 

závažnou újmu, že za předpokladu, že se nejedná o vážněji narušeného jedince, pachatel 

změní své budoucí chování. Trestní postih musí působit jako přímý následek závažnější 

poruchy pravidel silničního provozu. Vzhledem k tomu, že správní trestání často 

selhává, neboť z úmyslného dosažení promlčení přestupku se pro některé jejich 

pachatele stal takřka sport, trestněprávní reakce zůstává jedinou jistotou postihu. Česká 

republika není klasickou tranzitní zemí, proto má relativně usnadněnou možnost působit 

na chování řidičů na svém území. Pokud bude pokračovat současný trend medializace 

závažných trestných činů v silniční dopravě, a pokud policie alespoň částečně zvýší 

svoji přítomnost na silnici, není důvod propadat skepsi. Věřím, že s postupují tranzicí 

české společnosti se bude zlepšovat i obecná morálka a obecný postoj společnosti 

k zákonům a pravidlům. Nevěřím, že je možné dosáhnout utopistických cílů, 
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stanovujících si jako metu naprostou eliminaci dopravní nehodovosti. Ale doufám, že se 

do budoucna výrazně sníží počet tragických situací na českých silnicích, a že správně 

nastavená trestněprávní represe k tomuto stavu přispěje. 
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Seznam zkratek 

LZPS   Listina základních práv a svobod 

Maření   trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí nebo vykázání 

   podle § 337 TZ 

MHD   městská hromadná doprava 

NTOS   nepodmíněný trest odnětí svobody 

OPP   obecně prospěšné práce 

PVMH   propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

TOS   trest odnětí svobody 

Trestní zákon  zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

TŘ   zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

TZ   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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o Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 1. 10. 1999 č. 62/1999 

o Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ČR č. 1/2011-II. Sb. roz. tr 
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o Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 1 Afs 147/2005 

o Rozhodnutí č. I/1965 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. II/1965 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č.  I/1967 Sb. roz. tr 

o Rozhodnutí č. 62/2000-I Sb. roz. tr 

o Rozhodnutí č. 4/1969 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 12/1985 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 19/1976 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 23/1964  Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 24/1982 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 24/1963 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 28/1972 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 29/1972 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 31/1994 Sb. roz. tr.  

o Rozhodnutí č. 32/2006 Sb. roz. tr 

o Rozhodnutí č. 33/2009 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 36/1984 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 36/1973 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 37/1969 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 39/1982 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 40/1952 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 41/1963 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 45/1969 Sb. roz. tr 

o Rozhodnutí č. 48/1997 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 52/1978 Sb. roz. tr 

o Rozhodnutí č. 61/2000 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 68/1957 Sb. roz. tr. 

o Rozhodnutí č. 87/1957 Sb. roz. tr. 

o Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 4  Tdo  1094/2013 

o Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 9. 2001, sp. zn. 3 Tz 182/2001 

o Rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21. 11. 2003, sp. zn. 3T 

87/2003 
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Právní předpisy 

o ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod 

o zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů 

o zákon č. 12/1997 Sb., o  bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 

o zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

o zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

(zákon o obětech trestných činů) 

o zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č.  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

o zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě 

o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 111/1994  Sb., o silniční dopravě 

o zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 

o zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů 

o zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon  

o zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  

o zákon č. 168/1999  Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z  provozu vozidla)  

o zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů  

o zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

o zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

o zákon č. 226/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů  

o zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě 

o zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých pozdějších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=52455&nr=6~2F2002&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=52455&nr=6~2F2002&rpp=15#local-content
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o zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů 

o úmluva č. 147/1949 Sb., o mezinárodním civilním letectví 

o vyhláška Ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky 

č. 120/1976 Sb., Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

o vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád 

výkonu trestu odnětí svobody 

 

 

pozn.: Pokud není uvedeno jinak, byly veškeré právní předpisy získány prostřednictvím 

automatizovaného systému právních informací ASPI ve znění účinném ke dni uzavření 

rukopisu.
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Nejčastější příčiny nehod řidičů motorových vozidel v silniční dopravě 

v roce 2014 

 

Zdroj: Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 

2014,  POLICIE ČR 

 

Pořadí 

 

Nejčetnější příčiny nehod řidičů motorových 

vozidel 

 

Počet 

nehod 

1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 14098 

2. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 6 757 

3. nesprávné otáčení nebo couvání 6 583 

4. jiný druh nesprávného způsobu jízdy 6 570 

5. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 5 360 

6. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu 

vozovky 

4 415 

7. nezvládnutí řízení vozidla 4 294 

8. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ 

PŘEDNOST 

3 686 

9. vyhýbání bez dostatečné boční vůle 2 766 

10. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do 

protisměru 

2 403 

11. nedání přednosti při odbočování vlevo 1 812 

12. nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu 1 763 

13. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a 

nákladu 

1 291 

14. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky STŮJ 1 228 
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DEJ PŘEDNOST 

15. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 990 
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Statistika nehod v silniční dopravě a jejich následky (porovnání 

posledních let) 

 

Zdroj: Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 

2014,  POLICIE ČR 

Rok Počet 

nehod 

Z toho 

následky na 

životě nebo 

zdraví 

Usmrceno Těžce 

zraněno 

Lehce 

zraněno 

2003 195 851 27 320 1 319 5 253 30 312 

2004 196 484 26 516 1 215 4 878 29 543 

2005 199 262 25 239 1 127 4 396 27 974 

2006 187 965 22 115    956 3 990 24 231 

2007 182 736 23 060 1 123 3 960 25 382 

2008 160 376 22 481    992 3 809 24 776 

2009 74 815 21 706    832 3 536 23 777 

2010 75 522 19 676    753 2 823 21 610 

2011 75 137 20 487    707 3 092 22 519 

2012 81 404 20 504    681 2 986 22 590 

2013 84 398 20 342    583 2 782 22 577 

2014 85 859 21 054    629 2 762 23 655 
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Resumé 

 Moje diplomová práce se zabývá problémy trestů u trestných činů v silniční 

dopravě. Jedná se o téma, které je v současnosti předmětem celospolečenského 

diskurzu, neboť relativně vysoký počet tragických dopravních nehod vyvolává potřebu 

nalézt možná řešení anomie na českých silnicích. Mezi taková možná řešení se řadí i 

proporcionální využití trestní represe. Cílem této práce je rozbor jednotlivých trestů, 

které připadají v úvahu u trestných činů v silniční dopravě, a jejich následné zhodnocení 

jak de lege lata, tak i de lege ferenda. 

V první části této práce nejprve obecně definuji jednotlivé druhy dopravy a 

jejich právní úpravu, neboť není možné zkoumat pouze část systému bez znalosti celku. 

Dále definuji trestný čin v silniční dopravě a řeším problém, které skutkové podstaty lze 

zařadit mezi trestné činy v silniční dopravě. Vycházím ze spíše restriktivního pojetí 

trestných činů v silniční dopravě, přičemž nad rámec restriktivního pojetí do mého 

výčtu přibyl trestný čin obecného ohrožení podle § 272 TZ a maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. Následně pak rozebírám jednotlivé skutkové 

podstaty trestných činů, dávám je do souvislosti s praxí a judikaturou. 

Ve druhé části se pak věnuji pachateli trestného činu v silniční dopravě. 

Specifikem této trestné činnosti je množství pachatelů, kteří nejsou příslušníky klasické 

kriminální populace, a spáchání trestného činu je v jejich podání spíše exces. 

Neopomíjím však některé specifické typy pachatelů, jako jsou tzv. piráti silnic a 

notoričtí pachatelé trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

Ve stěžejní části této práce pak nejprve zkoumám samotný pojem trest, 

zkoumám různé teoretické přístupy k nim, s akcentem na teorii restorativní justice, která 

je vůdčí ideou tzv. alternativních trestů. Dále se zaobírám ukládáním trestů dle platné 

právní úpravy a systémem trestů. Následně pak poskytuji taxativní výčet trestů 

aplikovatelných na pachatele trestných činů v silniční dopravě. Soustřeďuji se na 

problémy, které jejich aplikační praxe přináší a následně navrhuji některé možné změny 

de lege ferenda. 

Ve čtvrté části se věnuji odklonům v trestním řízení, které jsou, ač se jedná o 

prostředky práva procesního, integrální součástí trestněprávní represe, neboť mají 
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povahu sankčních opatření a za splnění zákonem stanovených podmínek mohou tresty 

plně nahradit. 

V závěru pak shrnuji svá doporučení de lege ferenda pro jednotlivé druhy trestů 

a současně definuji hlubší, systémové problémy u trestů za trestné činy v silniční 

dopravě.  
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Summary 

My thesis is focused on the issues of the punishment for traffic offences. This 

topic is actually in the spotlight of the social discourse since the relatively high number 

of tragic traffic accidents leads to the call for the solution of the anomy on the Czech 

roads. One of possible solutions is also a proportional use of the state repression using 

the legal tools of the criminal law. The goal of this thesis is an analysis of all the 

punishments applicable to the traffic offences and their de lege lata and de lege ferenda 

evaluation. 

In the first part of this thesis, I will define all kinds of transportation and their 

legal basis. This is necessary to put the road traffic offences into their proper place in 

the system of traffic related offences. Furthermore, I define the traffic offence and I also 

elaborate on which offences are traffic offences per se. My conclusion is that we should 

use more restrictive approach when it comes to listing the traffic offence. Later on, I 

modify this restrictive approach by adding the offences of reckless endangerment and 

obstruction of an official decision. As a part of this chapter, I also examine each offence 

in the context of their practical use and judicial decisions. 

The second part of this thesis is focused on the traffic offender. A very specific 

aspect of the traffic offences is the fact that offenders are usually average citizens who 

do not cross the law very often. Besides that, I also examine the two specific groups of 

traffic offenders – the pirates of the road and the notorious perpetrators of an 

obstruction of an official decision. 

The center of the main part of this thesis is the punishment. I firstly define the 

term, examine different theoretical approaches with main focus on the theory of a 

restorative justice, which is a leading principle behind the alternative punishments. I 

also analyze the process of sentencing and the system of punishments in the Czech 

criminal law. The main part of this chapter is an exhaustive list of punishments and their 

analysis, I try to approach their issues de lege lata and de lege ferenda. 

The fourth part is about the diversion in the criminal process. Even though it is 

an instrument of a procedural law it is an integral part of a criminal law repression, 

since in the cases predicted by the law, it can substitute the punishment. 
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In the end of my thesis, I generally sum up my de lege lata and de lege ferenda 

recommendations and I also define deeper causes of the issues of punishment of traffic 

offences. 
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